Verksamhetsplan för Biosfärrådet/Svenska
MAB-programmet 2015
Verksamhetsplanen är Biosfärrådets och Programkommitténs
instrument för att styra och leda utvecklingen av svenska MABprogrammet med utgångspunkt i de mål, riktlinjer och strategier som
ges av Unesco och WNBR (World Network of Biosphere Reserves).
Vidare ska verksamhetsplanen skapa engagemang och motivation,
struktur och tydlighet samt definiera roller och ansvar.
Verksamhetsplanen med sina prioriteringsområden syftar till att
stärka den gemensamma plattformen för biosfärverksamheten i
Sverige.

SYNLIGGÖRA SVENSKA MAB
Det finns idag fem biosfärområden i Sverige och ytterligare några
initiativ på gång. Svenska MAB-Programmet har varit under utveckling
en längre tid och det finns ett uppdämt behov av att mer effektivt
kunna kommunicera biosfäruppdraget samt resultaten av arbetet:
lokala lösningar på globala utmaningar.
Tydligare kommunikation tillgängliggör erfarenheter från biosfärområdena samtidigt som det skapar möjligheter för att attrahera nya
samverkanspartners. Särskilda insatser under 2015 planeras:
Varumärkesutveckling: Under första hälften av 2015 görs ett
förberedande arbete som anpassas efter pågående
varumärkesprocess för MAB globalt.
o Kartläggning av kommunikativa behov (behovsanalys)
o Målgruppsanalys
o Kommunikationsstrategi
Ansvarig: MAB-kommittén
Deadline: december 2015
Resurser: arbetstid, medel enligt budget och externa resurser
Nationella biosfärdagen, 2 juni
Biosfärområdenas lokala arrangemang som sker i samband med
nationella biosfärdagen kommuniceras via hemsidan.
Pressmeddelande förbereds tillsammans med Svenska Unescorådet
och skickas till nationell media.
Ansvarig: Nationell koordinator
Deadline: juni 2015
Resurser: arbetstid

Löpande kommunikationsinsatser:
Utveckling och uppdatering av hemsidan www.biosfaromrade.org
Pressmeddelanden inför större händelser
Etablering av symbol för brunvit skyltning
Ansvarig: Nationell koordinator
Deadline: december 2015
Resurser: arbetstid, medel enligt budget
Årlig MAB-workshop
Under 2015 ska Biosfärrådet tillsammans med ett biosfärinitiativ
anordna en workshop. Inriktning och tema ska definieras.
Ansvarig: biosfärrådet
Deadline: december 2015
Resursbehov: medel enligt budget
Gemensamt projekt för Biosfärområden
I syfte att synliggöra att Biosfärområden ingår i ett nätverk, drivs ett
gemensamt projekt sedan 2013. Arbetet med att utveckla projektet
fortsätter.
Ansvarig: biosfärrådet
Deadline: december 2015
Resursbehov: möteskostnader
Utökad nationell samordningsfunktion
I syfte att stärka biosfärområdenas roll som modellområden för
hållbar utveckling, behövs en utökad nationell samordningsfunktion.
Under 2015 görs en utredning som beskriver behov och möjlig
organisation.
Ansvarig: MAB-kommittén
Deadline: december 2015
Resursbehov: möteskostnader

INTERNATIONELLT ENGAGEMANG
EuroMAB 2015 i Estland
Medverka i styrgrupp och arbetsgrupp för EuroMAB:s bidrag till global
MAB-strategi. Kommittén ska vara representerad vid EuroMABmötet.
Ansvarig: nationell koordinator/kommittén
Deadline: december 2015

Resursbehov: medel för resor enligt budget
Medverkan i 27th session of ICC
Sverige är sedan 2014 medlem i ICC genom nationella koordinatorn.
Ansvarig: nationell koordinator
Deadline: juli 2015
Resursbehov: Arbetstid
NordMAB 2015
Nätverket träffas i Sverige 2015.
Ansvarig: nationell koordinator tillsammans med ett biosfärområde
som är värd.
Deadline: oktober 2015
Resursbehov: Arbetstid, externa resurser

Periodic review = ett biosfärområdes 10-årsutvärdering
Kristianstads Vattenrike ska lämna sin 10-års utvärdering i september
2015.
Ansvarig: MAB-kommittén
Deadline: 30 september 2015
Resursbehov: Arbetsinsats

FORSKNING
MAB Future strategy 2015-2025
Sverige är genom Lisen Schultz, SRC, med i den särskilda
arbetsgruppen för utarbetande av ny strategi och förslag till
åtgärdsplan. Arbetet lägger grunden för en uppdaterad svensk MABstrategi, ny svensk MAB-forskningsplan samt kommande
verksamhetsplaner.
Ansvarig: MAB-kommittén genom Lisen Schultz
Deadline: december 2015
Resursbehov: Arbetstid, resekostnader täcks av MAB-sekretariatet
Forskningsstrategi
MAB-kommittén fortsätter arbetet med att stärka forskningens
betydelse för biosfärområdenas långsiktiga arbete och utveckling.
Ansvarig: kommittén
Deadline: december 2015
Resursbehov: arbetsinsats

Students on Ice
Svenska MAB-programmet har genom NordMAB-samarbetet
erbjudits två kostnadsfria platser i det Kanadensiska initiativet
Students on Ice, som är en organisation som ger studenter och unga
forskare i hela världen inspirerande utbildnings- och
utvecklingsmöjligheter under några veckor i Arktis eller Antarktis. Ett
fantastiskt erbjudande som också kan stimulera det svenska
biosfärarbetet.
Ansvarig: MAB-kommittén
Deadline: augusti 2015
Resursbehov: arbetstid plus reskostnad enligt budget.

Budget 2015
1) Varumärkesutveckling
75 000kr
2) Administration, information
10 000kr
3) Årlig workshop för Svenska biosfärnätverket
20 000kr
4) Medverkan i EuroMAB 2015 i Estland
20 000kr
5) Students on Ice
- resekostnader tor. Kanada och logi inför kursen
6) Resor m.m.
- Sammanträden, infoträffar, biosfärråd, m.m.
TOTAL SUMMA

20 000kr
20 000kr
165 000kr

