Presentation av valberedningens förslag 2016 till styrelse för
Naturskyddsföreningen i Göteborg
Omval, styrelsen
Lena Nilsson
Ordförande i föreningen sedan 2015 och medlem i styrelsen sedan 2013. Gick 2014-2015
Naturskyddsföreningens diplomutbildning i hållbart ledarskap. Flyttade till Göteborg från
Blekinge 2011 efter att ha blivit kär i staden. Har tidigare erfarenhet som kretsordförande i
Naturskyddsföreningen i Karlshamn och kassör i länsförbundet i Blekinge. Utbildad
miljöingenjör, arbetar till vardags som konsult inom miljö och hållbara transporter. Trivs i
Göteborg och vill verka för att staden utvecklas mot att bli en mer hållbar stad, med mindre
bilar och större valmöjligheter. Om jag får förtroendet att väljas om som ordförande
kommer jag att arbeta för att vi blir ännu bättre på att fånga upp det ideella engagemanget
bland medlemmarna. Jag kommer också att verka för att ytterligare öka och tydliggöra
kommunikationen i föreningen på alla nivåer och ha som mål att vi ska synas mer, både
internt och externt.
Bo Jönson
Pensionär tidigare controller på SKF Sverige. Intresserad av kulturlandskap och
jordbruksfrågor. Gick med i föreningen 1970. Har varit kassör i kretsen några år. Ser
Naturskyddsföreningen som en mycket trovärdig och kunnig förening med många
engagerade medlemmar som arbetar med att skydda oss mot allvarliga miljöhot genom
saklig information och förslag på hållbara lösningar.
Mats Andersson
Forskare och lärare på Chalmers. Engagerad i föreningen sedan 20 år, i bl. a. skogsgrupp,
stadsplanegrupp och styrelse. Intresserad av det mesta inom natur och miljö. En hjärtefråga
är att bevara och utveckla de många värdefulla naturområden vi har i Göteborg.
Jan Gustafsson
Jag har under många år jobbat med olika hållbarhetsfrågor. Både som politiker och
tjänsteman. Särskilt inom transportområdet. Jag har bland annat varit ordförande i K2020 som handlar om hur man skall kunna fördubbla kollektivtrafikresandet i Göteborgsregionen.
Astrid Hylén
Studerar marin vetenskap med kemiinriktning vid Göteborgs universitet. Brinner för havet
och har varit med och startat intressegruppen Havsnätverket Väst, där jag tidigare har varit
sammankallande. Naturskyddsföreningens breda fokus, folkliga förankring och demokratiska
arbetssätt är något jag ser som ett vinnande koncept. Frågor som rör kommunikation och att
involvera medlemmar i arbetet ligger mig varmt om hjärtat.
Olof Appelkvist
Hängiven cyklist som bor med sambo och katt på Hisingen där fritiden gärna läggs på små
och stora projekt i trädgården och huset. Är utbildad civilingenjör, men har lämnat industrin
på grund av en vilja att finna ett sätt att väva samman sin yrkesroll med att arbeta med
miljö- och samhällsförbättring. Har senaste året arbetet på Chalmers med ett projekt kring
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samverkan mellan företag och forskare. Olof har suttit i styrelsen för Naturskyddsföreningen
i Göteborg under ett år och har dessförinnan arbetat i valberedningen.
Lina Johnson
Jag heter Lina och är 26 år gammal, jag är bosatt i Göteborg men kommer ursprungligen från
Jämtland. Jag har läst kandidatprogrammet i Globala Studier med humanekologi som
inriktning på Göteborgs Universitet. Just nu jobbar jag på en antroposofisk
boendeverksamhet i Kungälvs kommun. Jag har varit passiv medlem i
Naturskyddsföreningen under många år, men blev mer aktiv genom att jag förra året var en
av föreningens ideella traineer. Den upplevelsen gav mig väldigt mycket och jag lärde mig
mycket om hur föreningen fungerar, och det gjorde mig också mycket sugen på att fortsätta
mitt engagemang inom föreningen. De frågor som jag brinner allra mest för är jordbruksoch matfrågor samt landsbygdsfrågor. Men jag är egentligen intresserad av det mesta, och
har genom min utbildning t.ex. också arbetat mycket med klimatfrågor, hållbar
stadsutveckling och social hållbarhet.
Anders Ridderström
Jag har varit naturmupp sedan barnsben och fiskat, tittat på fåglar(mest) och mycket annat i
naturen alltid. Sedan 35 år tillbaka har jag tillsammans med min fru och två grabbar varit
mycket på vårt paradis på ostkusten. Fiskat, jagat och mått otroligt bra. Arbetat som
metallare i 18 år och sedan lärare i 18. Hela livet varit politiskt och fackligt engagerad. De
senaste ca 8 åren har jag varit med i Naturskyddsföreningen i Örebro och varit
länsordförande i sex år. Sedan stämman i Örebro är jag nu valberedare för Riksföreningen.
Carina Sundqvist
VD Inspirationsbyrån. Kommunikation/social media/business strategy. ”Naturen fungerar
perfekt. Material flödar runt i cirkulära kretslopp, allting används (naturen skapar inget
avfall) och energin kommer ifrån solen. Vår civilisation fungerar mindre perfekt just nu. Jag
upplever det som att har vi ett designproblem. Vi bör nu designa om vårt sätt att leva så att
vi härmar naturen mer så att planeten kan fortsätter fungera såsom den alltid har gjort
sedan urminnes tider. Jag arbetar för att påverka samtiden i en långsiktigt hållbar riktning
genom att t ex. sprida idéer om biomimicry, cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller till
företag, kommuner och politiker via föreläsningar, workshops och digital kommunikation.
För att klara klimatutmaningarna bör vi öka takten. Att delta i Naturskyddsföreningens
verksamhet är ett sätt för mig att på ett seriöst sätt bidra med fakta på ett attraktivt,
inspirerande och tilltalande sätt.”
Ulrika Wilhelmsson
Jag heter Ulrika Wilhelmsson och jag började engagera mig för miljö- och klimatfrågor för
några år sedan. Mitt stora intresse är klimatet och jag är aktiv i klimatgruppen, inom NF
Göteborg. Jag funderar mycket på hur vi bör kommunicera, sprida kunskap och engagemang
till en bredare skara. 2013-2014 arbetade jag mer eller mindre heltid för föreningen
Klimatriksdag 2014. Där ansvarade jag för kontakten med alla de organisationer, föreningar
och företag som valde att stödja denna förening. Jag ingår i styrelsen för Klimatriksdagen. I
min yrkesroll har jag arbetat som personalchef. Jag är gift och har tre barn i åldrarna 10,12
och 15. Jag är en öppen och social person som gärna jobbar med kommunikation och
marknadsföring.
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Nyval, styrelsen
Max Öberg
Nyligen inflyttad till Göteborg och arbetar med hälsa, miljö och säkerhetsfrågor. Jag har
studerat miljövetenskap och arbetat inom läkemedelsindustri med tillverkning. Min uppväxt
på Öland har präglat mitt natur- och kulturgeografiska intresse som jag även studerat vidare
inom. Det som fascinerar mig är äldre byggnationer och hantverk. Inom miljö ligger intresset
främst i certifieringar, kvalitets- och miljöledningssystem, samt samhällsbygge i stort. Idag
arbetar jag för att bli revisor inom miljödiplomering och att vägleda företag inom standarder.
Malin Nilsson
I dagsläget jobbar jag som ekonom på Specsavers huvudkontor. Jag bor med sambo i
lägenhet vid Vågmästareplatsen. Mitt engagemang i Naturskyddsföreningen började med ett
deltagande i Klädbytardagen 2015, en inbjudan till Åre och vidare till att nu i höst leda de så
kallade Ekofikorna, som arrangeras andra tisdagen varje månad. Jag driver även ett
hållbarhetskonto på Instagram, t.ex. https://instagram.com/p/-q0Uero_Tf/, där jag försöker
inspirera till hållbara val på alla plan, även om jag ofta viker åt hållbar konsumtion. Jag vill
vara med och påverka och i framtiden ser jag mig i en yrkesroll som har en tydlig
hållbarhetstråd.

Omval, revisorer
Johan Grudemo
Biolog, gymnasielärare, har varit med i föreningen sedan 1979, innan dess i fältbiologerna.
Kassör i kretsen under 90-talet.
Therese Malm
Har varit aktiv länge. Har arbetat med Skändla i några år, med Kemikaliegruppen och har
varit med i KemNet. Är till vardags miljökonsult inom bygg.

Omval, revisorssuppleanter
Jesper Gunnarsson
Utbildad civilingenjör i kemiteknik (materialkemist). Arbetar sedan fyra år som
miljöjournalist. Det var utfiskningen i norra Bohuslän som ledde till mitt miljöengagemang
och vegetarianismen. Är starkt kritisk mot samhällets (ekonomiska) tillväxtmål.
Sebastian Bäckström
Forskare inom området miljökalkyler för transportsystem på IVL-Svenska Miljöinstitutet i.
Har varit medlem av kretsens styrelse tidigare och arbetade då med miljöprövningar, energi
och trafikfrågor

Omval, valberedning
Anders Malmsten
Christina Moberg
Fredrik Högberg

Camilla Wenke
Ragnar Jönsson
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