Kommunikasjonsplan
Innledning
Forum for natur og friluftsliv Buskerud (FNF Buskerud) er et samarbeidsnettverk mellom natur- og
friluftslivsorganisasjoner i Buskerud. Formålet er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta
natur- og friluftslivsinteresser i aktuelle saker i Buskerud fylke.
FNF skal prioritere arealsaker og andre saker med konsekvenser for naturverdier og friluftsliv
gjennom å:


Sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i samfunnet



Ha god kontakt med myndighetene



Bygge gode nettverk mellom organisasjonene, med politikere og andre relevante aktører



Påvirke i relevante plan- og saksprosesser



Bygge kompetanse i organisasjonene

Kommunikasjonsplanen skal bidra til en helhetlig tilnærming til kommunikasjon og til at vi bruker
kommunikasjon bevisst for å skape en tydelig profil og et sterkt omdømme.
Mål og målgrupper
Hovedmål
 Øke folks bevissthet og kunnskap om lokale og regionale natur og friluftslivs verdier, for å
øke lokalt engasjement og samfunnsdeltakelse
Delmål







Skal arbeide for å sikre natur- og friluftslivs verdier i relevante plan- og saksprosesser
Bidra til at viktige natur- og friluftslivssaker bli mer synlige i mediebildet
Gjøre FNF Buskerud kjent i kommunene og fremme organisasjonenes viktighet for natur,
friluftsliv og folkehelsearbeid.
Gjøre allemannsretten kjent og styrket i samfunnet
Bidra til kompetansebygging gjennom høringer og gjennom deltakelse i arbeidsgrupper,
rådgivende utvalg, konferanser mm.
Få tilsluttet flest mulig natur- og friluftlivs organisasjoner i vårt området.

Målgruper
 Beslutningstakere lokalt og regional
 Tilhørende organisasjoner og deres medlemmer
 Lokale- og regionale forvaltningsmyndigheter (Fylkeskommunen, Kommunene og
Fylkesmannen)
 Sektormyndigher (eks. Matilsynet, Statnes Vegvesen, NVE)

Kanaler
Nettsider






Nyhetsaker om arrangementer der FNF står som arrangør eller medarrangør
Nyhetssaker om større prioritert saker av allmenn interesse
Alle høringsaker legges under uttalelser
Referater, planer og innkallinger legges under saksdokumenter. Ved behov fjernes eventuell
personopplysninger.
Samle årsmeldinger og annen nyttig info fra medlemsforeningene og tilgjengeligjøre på
FNF Buskeruds hjemmeside.

Epost



Korrespondanse om relevante lokale saker og annen viktig informasjon kan sendes direkte
til tilsluttede organisasjonene også til lokallag
Nyhetsbrev: FNF- Buskerud sender ut månedlig nyhetsbrev til sine tilsluttede
organisasjoner og oppfordere disse til å spre dem innad i organisasjonen.

Facebook
FNF Buskerud skal ha sin egen side på facebook.
Informasjonen børe være relevant for de tilsluttede organisasjonene og andre interesserte
Vi poster ca.1 sak pr. uke






Arrangementer der FNF står som arrangør eller medarrangør
Fremme arrangementer som medlemsorganisasjon arrangerer
Fremme arrangementer med tema innenfor for vårt arbeidsområdet.
Linke alle nyhetsaker på nettside
Annen relevant informasjon innen vårt arbeidsområde

Twitter
Ikke i bruk på nåværende tidspunkt, kan bli aktuelt senere.
Møter
Delta på møter der viktige saker angående natur og friluftsliv blir tatt opp
Seminarer/kurs
 Arrangere seminar og temakvelder om aktuelle tema og arealsaker.

Media

Tilrettelegge for, og informere medlemsorganisasjonene om aktuelle kurs og konferanser.






Sende ut pressemelding om høringsaker med stor konsekvens for tap/ødlegse av
natur/friluftlivsareal.
Andre relevante saker der tilsluttede organisasjonen mener vi må sikre at vårt synspunkt blir
hørt
Sende lesebrev/kronikker om relevante friluftspolitiske saker
Kontakte journalister angående arrangementer eller enkeltsaker av stor eller lokal betydning.

Høringer
 Sende høringssvar på mottatte/relevante høringer innefor der rammer gitt av årsmøtet/Styret.

Profil
For at FNF Buskerud skal framstå som helhetlig og gjenkjennelig er det laget en del maler som vi
følger. Ved endringer i styringsdokumentet nasjonalt følges vi disse i henhold til vedtektene:





Logo er gitt av det sentrale styret i FNF og skal brukes
Utgående brev sendes på FNF Buskerud sin brevmal (se vedlegg 1)
FNF Buskerud bruker PP mal gitt av FNF Sentralt (se vedlegg 2)
Signatur i mail (se vedlegg 3)

Vedlegg 1

Word mal

Vedlegg 2

Powerpoint mal

Vedlegg 3

Signatur mail
Vennlig hilsen
Thomas André T. Sveri, Koordinator
Forum For Natur og Friluftsliv Buskerud
Nedre Storgate 10, 3015 Drammen
Post: c/o DNT Drammen og Omegn, Postboks 305, Bragernes 3001 Drammen
Telefon: 97722812 E-post: buskerud@fnf-nett.no
www.fnf-nett.no/buskerud
Et samarbeidsforum mellom 11 natur- og friluftslivsorganisasjoner i Buskerud. Formålet er å styrke
organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker.
Følgende 11 organisasjoner er tilsluttet FNF Buskerud:
DNT Drammen og Omegn, DNT Ringerike, Kongsberg og Omegns Turistforening,
Naturvernforbundet i Buskerud, Norges Jeger- og Fiskerforbund Buskerud, Nedre Buskerud krets
av Norges speiderforbund, Oslofjordens friluftsråd, Buskerud orienteringskrets, NOF avd.
Buskerud, Buskerud Botanisk forening, Drammen klatreklubb

