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Lingsiktiga verksamhetsmal
Vi ska skapa forutsatningarfor ett batliv med‖
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- demokrati och integration

- att fremja medlemmarnas medinflytande och delaktighet
att skapa oppna kommunika‖ onskanaler sOm fOrbinder bう
tmedlem,klubb,fOrbund och styrelse/kans"samt
̀rioa intressenln「

att aflivt Slimulera me-dlemmamas vilja att arbeta ideellt

att utveckla en fdrmdga att agera framsynt
att ffemJa bam- ungdomsverksamheter och verka fdr
delaktighet och integration
att bed「 iva Och verka for utbildning inOm demOkrati,bitliv Och slosakerhet
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Mう l och verksamhet 2016(urvali punktform)

―Utveckla intresset och formagan hos bぅ tagare att utfora slosakerhetskontro‖ av egen bう t
,Arbeta for eo minskad anvandning av miり opaverkande farger vid bottenmalning,och verka
for att sprida kunskap Om alternativa metoderfor att minska pavaxt pう batbotten

―Medverka til!en varaktig losning fbr attta hand om uttlanta och skrotade batar pa ett
kostnads・ och m‖ j6=effektivt satti

Driva sajten www.batmiljo.se
―Ett aktivt st6d for batforbundens ungdomsverksamhet vad ga‖
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―DeLa l Nordbat och European BoaJng Associalon(EBA)
―:nformera/utbilda lluridiska fragor rOrande batlivet och dess verksamhet
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- Bygga ny medlemsportat med klubbsupport.
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