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Våra styrande ledord för verksamheten i Norrlandsförbundet:
Ekonomisk och social hållbarhet, vår norrländska historia, det genuina,
livskvalitet, delaktighet, samverkan – i och för Norrland
Förbundets verksamhetsidé
Förbundet ska i samverkan med andra aktörer skapa goda relationer med de
som påverkar eller berörs av Norrlands utveckling och norrländska villkor.
Norrlandsförbundets verksamhet ska präglas av positiva insatser som ger
långsiktig nytta och tydliga resultat för människor, verksamheter och
organisationer i Norrland.
Norrlandsförbundet kan vara en medkraft och hjälpa till att hitta lösningar på
samhällsutmaningarna.
Förbundet arbetar med ett antal viktiga frågor genom opinionsbildning,
påverkan och medverkan i olika arrangemang. Det gäller främst infrastruktur,
kollektivtrafik, kommersiell och offentlig service, kompetens‐ och
arbetskraftsförsörjning, kapitalförsörjning och lokal utveckling.
Vi lyfter fram goda exempel och föredömliga insatser inom näringsliv, samhälle
och kultur genom informationsinsatser och den årliga utdelningen av våra
hedersbelöningar Norrlandsbjörnen och Olof Högberg‐plaketten. Vi arbetar för
satsningar på kultur och på vårt unika kulturarv, vilket har stor betydelse för
utveckling och tillväxt. Kultur i alla dess former främjar dessutom ett hållbart
samhälle utifrån folkhälsa. identitet och framtidstro
De långa avståndens förutsättningar
Landsbygder finns i hela vårt land, av olika karaktär. Det som främst skiljer
norrländska landsbygder från många andra är de långa avstånden. I alla
sammanhang där förbundet verkar och lägger förslag påminner vi om och
agerar utifrån detta faktum.

Viktiga frågor:
Öka kunskapen om företagens och olika verksamheters förutsättningar i
Norrland utifrån våra profilfrågor och de långa avståndens förutsättningar.
Förbundet ska fortsätta arbetet för förbättrad infrastruktur i Norrland, verka
för järnvägssatsningar, god vägstandard, flyg, sjöfart och tillräcklig
bredbandstillgång/fiber.
Vi ska verka för utökade satsningar på kompetens‐ och arbetskraftsförsörjning
genom regionens universitet och högskolor, lokala lärcentra,
distansutbildningar och yrkesutbildningar. Integrationsfrågorna ska speciellt
beaktas.
Vi ska uppmärksamma betydelsen av grundläggande utbildning, förskola,
grundskola och gymnasieskola för landsbygderna och småorterna i Norrland.
Kraftfullt driva på för en tillförlitlig och tillgänglig IT‐infrastruktur som når
samtliga hushåll och företag i Norrland.
Verka för att värden generade av våra naturtillgångar stannar i våra regioner.

Aktiviteter 2021 ‐ 2022
Länsgrupperna värvar fem nya enskilda medlemmar, fem nya
företagsmedlemmar och en ny kommunmedlem under 2021.
Varje länsgrupp anordnar ett arrangemang i det egna länet under 2021 och
2022, gärna i samverkan med näringsliv, ideell och/eller offentlig aktör.
Styrelsen besöker varje länsgrupp under året för dialog om verksamhet i
respektive län.
Förbundet ska under 2021 och 2022 medverka vid minst tre arrangemang kring
strategiska frågor utifrån norrländskt perspektiv.
Som komplement till länsgruppernas arbete kan särskilda temagrupper bildas.

Fortsatt internt utvecklingsarbete med styrelsen och representanter för
länsgrupperna för organisationens förnyelse.
Utifrån vår historia skapa berättelser (storytelling) för att nyttjas i olika
sammanhang och inför förbundets 70‐årsjubileum 2022.
Under minst fem tillfällen under 2021 och 2022 ska förbundet ha publicerade
artiklar i norrländska tidningar, och i förekommande fall i riksmedia, utifrån
våra strategiska frågor.
Träffar med riksdagsledamöter, riksdagens utskott och regeringskansliet utifrån
våra strategiska frågor.
För bästa möjliga genomslag för våra frågor samverkar och arbetar vi , förutom
med våra medlemmar, tillsammans med organisationer och myndigheter,
bland andra Sveriges Vattenkraftkommuner och –regioner, Hela Sverige ska
leva och dess länsavdelningar i Norrland, Inlandskommunerna, Tillväxtverket
och Landsbygdsnätverket samt med andra relevanta organisationer och
företag.
Förbundets samverkan med forskning/akademien och folkbildningen ska
stärkas.
Medverka i Landsbygdsriksdagen 20‐22 maj 2022.
Digitalt förbundsmöte 6 maj 2021 med Gävleborgs‐ och Gävleinslag och
förbundsmöte 2022 i Västernorrland med jubileumsfirande.
Vid behov utse hedersledamöter och ambassadörer.
Undersöka förutsättningarna för olika former av sponsring och samarbeten
med företag och organisationer.
Årlig utdelning av våra hedersbelöningar Norrlandsbjörnen och Olof Högberg‐
plaketten.
Arbete med och genomförande av en kampanj inför jubileumsåret.

Marknadsföring, kontakter
Förbättra medlemskontakten och förstärka medlemsnyttan, bland annat
genom besök hos medlemskommuner och –regioner.

Upprätthålla och öka informationen via sociala medier och hemsida om vår
verksamhet.
Utge minst tre nummer av Norrsken per år.
Debattinslag i riks‐ och lokalmedia.
Pressreleaser på aktuella frågor och aktiviteter.

