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Presentationer (omval):
Helena Norin, ordförande
Ordförande sedan 2011, dessförinnan vice ordförande i två år. Miljökonsult med inriktning mot
riskbegränsning av kemikalier. Har arbetat på rikskansliet med miljömärkning, internationellt bistånd,
kemikaliefrågor och hållbar konsumtion. Intresserad av stadsplanering och ekologiska visioner. Vill att vi ska
vara en levande förening med många aktiva medlemmar som märks mera utåt, via evenemang och
opinionsbildning. Vill också att vi ska kunna svara upp mot våra många medlemmars önskan om att kunna
engagera sig och komma ut i naturen mer.
Lena Nilsson
Högskoleingenjör i Miljöteknik, arbetar sedan 1999 yrkesmässigt för ett mera hållbart samhälle, nu som
konsult på Koucky & Partners i Göteborg. Jag har arbetat med hållbara resor och transporter med dialog,
rådgivning och samverkan, som jag tycker är roligast. Mitt specialområde omfattar även förnybara bränslen,
fordonsval, mobility management och energieffektivisering, och jag håller gärna utbildningar och föredrag.
Jag har aktiv i Naturskyddsföreningen i Blekinge i flera år. Jag har bott i Göteborg i ett drygt år och jag
brinner för att arbeta med klimat, kemikalier och samhällsplanering med infrastruktur och plan &
byggfrågor, men är även öppen för andra frågor.
Bo Jönson
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.
Göran Sunnergren
Medlem sedan länge, aktiv sedan år 2000, gruppansvarig för Handlamiljövänligt gruppen, sekreterare i
styrelsen, sekreterare i länsförbundet, en del andra föreningsengagemang, vurmar för naturen, har kunskaper
inom teknik, naturvetenskap, ekonomi och juridik.

Hanna Sand Lindskog
Utvecklingsledare Miljö i Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg. Studerat sociala konsekvenser av förnybar
energi i Tanzania. Engagerad sedan 2011 och brinner för att driva aktiviteter som engagerar medlemmar,
driver på förändringar och medvetengör människor.
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.
Just nu är jag deltidsanställd (25 %) på Mistra Urban Futures - ett centrum för hållbar stadsutveckling som
finns i Gbg. Övrig tid är jag pensionär.
Nyval
Siv Hansson
Siv Hansson, född 1942 i Malmö. Har bott ca 30 år i Norrbotten, därav de 20 senaste åren i Luleå. Arbetat
som sjukgymnast inom Norrbottens läns landsting. Under åren i Luleå har jag varit aktiv i Luleåkretsens
styrelse och arbetat med Handla-miljövänligt-verksamhet och Bra-Miljövalmärkning av butiker. Jag är
medlem i Miljöpartiet sen lång tid och under åren i Luleå även haft politiska uppdrag. När jag flyttade till
Göteborg i oktober 2008 tog jag ganska omgående kontakt med Göteborgskretsen. Har sen dess varit aktiv i
Handla-Miljövänligt-gruppen. Jag har även tillsammans med några andra medlemmar startat upp en
Naturvårdsgrupp. Som pensionär kan jag välja att lägga min tid på för mej betydelsefulla engagemang. Jag
vill gärna medverka till att behålla Göteborg som en Grön stad med god livsmiljö för alla stadens invånare.
Naturskyddsföreningen kan bidra tillsammans med andra organisationer att uppnå detta. Jag finner det viktigt
att utveckla samarbetet med organisationer och andra med denna inriktning i Göteborgsregionen.
Intressegrupperna är grundläggande i verksamheten. Att underlätta och förbättra samarbetet och
förutsättningarna för grupperna är för mej ett viktigt arbetsområde.
Astrid Hylén
Jag heter Astrid Hylén och läser marin vetenskap med inriktning kemi vid Göteborgs universitet. Jag är
uppvuxen i Falun men flyttade till Göteborg för tre år sedan för att börja studera. Mitt mål är att bli forskare
och jobba med gifter och kemikalier i marina miljöer. Frågor som rör havet har alltid varit viktiga för mig så
för ett år sedan var jag med och startade intressegruppen Havsnätverket Väst som jag nu är samordnare för.
Med fokus på Västkusten vill vi sprida naturglädje och informera om havsmiljöproblem. Jag tror att
kunskapsspridning är en nyckelfaktor för att väcka folks intresse, så tillsammans med Havsnätverket Väst
har jag drivit utåtriktade aktiviteter och medverkat vid Västerhavsveckan och go:TO SEA.
Naturskyddsföreningens breda fokus, folkliga förankring och demokratiska arbetssätt är något jag ser som ett
vinnande koncept. Jag trivs mycket bra i Naturskyddsföreningen och hoppas kunna utveckla mitt
engagemang och driva föreningen framåt.
Ragnar Jönsson
Jag är aktiv i Klimatgruppen och var med och startade gruppen runt 2007, samt var dess kontaktperson fram
till cirka 2010. Jag gick med i NF runt 2007 p.g.a. klimatfrågan.
Jag har varit aktiv i olika föreningar och organisationer, bl.a. Sveriges Ingenjörer, Friskis & Svettis,
Göteborgs Sjöscoutkår, Munskänkarna, Folkkampanjen mot Kärnkraft och Miljöförbundet.
Jag har slutat flyga p.g.a. klimatskäl och försöker undvika att köpa onödiga prylar. Jag är civilingenjör inom
teknisk fysik. Jag har även läst nationalekonomi och ekonomisk historia. Jag har arbetat som projektledare
inom Volvo Personvagnar AB.
Som person är jag social, samarbetsvillig, långsiktig, engagerad och inkluderande. Jag är medlem i
Miljöpartiet sedan hösten 2013, där jag nu är sammankallande för Miljö- och klimatnätverket i Göteborg.
Fram till valet i september vill jag arbeta för att miljö- och klimatfrågorna lyfts i debatten. Jag är t.ex. gärna
med och ordnar en politikerutfrågning i Göteborg.
Jag brinner för klimatfrågor, men är även intresserad av andra miljöfrågor, som t.ex. en giftfri vardag, bättre
luftkvalitet, mindre buller, mer förnybar energi, hälsosam och nyttig mat och en bättre havsmiljö.

Revisorer (omval):
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.
Sebastian Bäckström
Forskare inom området miljökalkyler för transportsystem på konsultfirman WSP Analys och Strategi. Har
varit medlem av kretsens styrelse tidigare och arbetade då med miljöprövningar, energi och trafikfrågor.

