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NATURSKYDDSFÖRENINGEN I GÖTEBORG 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 

Verksamhetsberättelsen avser verksamhetsåret 2013. 

Styrelsen 

Styrelsen som valdes på årsmöte 9 mars 2013 har bestått av 11 ordinarie ledamöter. 

 

Huvudsakliga ansvarsområden samt ledamöter inom styrelsen har varit följande: 

Helena Norin                      Ordförande                                                 Omval mars 2013 

Mats Andersson                 1:e vice ordf.                                               Omval mars 2013 

Lena Nilsson  2:e vice ordf.                                               Nyval mars 2013 

Bo Jönson  Kassör                           Omval mars 2013 

Göran Sunnergren Sekreterare                           Omval mars 2013 

Camilla Wenke                                                                                       Omval mars 2013 

Jessica Lindroth                                                                                      Omval mars 2013 

Jenny Friman                                                                                          Omval mars 2013 

Karin Ohls                                                                                                        Nyval mars 2013  

Hanna Sand Lindskog                                                                            Nyval mars 2013 

Jan Gustavsson                                                                       Nyval mars 2013 

 

 

Annika Andersson               (avgick mars 2013) 

Ida Lindbergh                      (avgick mars 2013) 

Agneta Carlsson                  (avgick mars 2013) 

Fredrik Högberg                  (avgick mars 2013)     

Gustav Sjöblom                   (avgick mars 2013)                                       

 

11 ordinarie styrelsemöten har hållits under året. 21/1, 19/2, 9/4, 15/5, 24/6, 15/7, 19/8, 17/9, 

16/10, 14/11, 16/12 samt årsmötet 9/3. 

Revisorer 

Revisorer har varit Johan Grudemo och Therese Malm. 

Valberedning 

Valberedningen har bestått av Christina Moberg, Anders Malmsten, Gustav Sjöblom, Fredrik 

Högberg och Agneta Carlsson. 

Kaprifolpriset och Stinknävan 

2013 års Kaprifolpris gick till Way out West. 

2013 års Stinknäva gick till Peter Hjörne. 
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Egna arrangemang 

Följande programutbud från Göteborgskretsen har erbjudits och utförts under 2013: 

Januari             Kretsens vinterfest. 

Mars                Anti Scampi dagen på Ica Focus. 

                        Utflykt till Stora Amundön. 

April                Klädbytardag Frilagret. 

                        Tyst vandring i Änggårdsbergen. 

Maj                  Naturguidning i Rya skog. 

Juni                  Naturnatta med naturguidning och matlagning på Amundön. 

September        Tyst vandring i änggårdsbergen. 

                         Föreläsningen med en av författarna till boken ”Jorden vi äter”. 

Oktober            Seminarieserie i samarbete med Göteborgs Naturhistoriska Museum. 

November        Föredrag på Botaniska trädgården. 

 

Vi har gett ut två programblad i samarbete med Länsförbundet. 

Övrig information har getts ut via hemsidan, aktivitetskalendern, facebook och e-nyhetsbrev. 

Rikskonferens och Höstkonferens 

Kretsen hade tre ombud till rikskonferensen i Växjö den 1-2/6. 

Kretsen hade ett ombud till Höstkonferensen i Stockholm den 8/11.  

Arrangemang vi deltagit i 

Januari           Medverkade i en paneldiskussion om kärnkraft. 

Februari         Medverkade i paneldebatt om Göteborgs utveckling; “Bilen, biffen, bostaden 

                      Medverkade på Båtmässan. 

Juni               Medverkade på Picknickfestivalen på Apslätten med grillning och klädbyte. 

                      Medverkade på Världsmiljödagen i Botaniska Trädgården. 

Augusti         Medverkade på Västerhavsveckan. 

September    Medverkade i cykeldemonstrationen. 

Sept – dec    Delaktiga i klädbytardagar på Omställningsverkstan Vegagatan 1. 

Externa kontakter och representation 

Samarbete med Föreningen Torslandaviken naturreservat och Göteborgs ornitologiska förening 

om Torslandaviken. Deltar i referensgrupp inrättad av Göteborgs Hamn samt nätverk 

samordnat av Göteborgs Stad. 

Samarbete med Askims hembygdsförening om stadsplanering. 

Kretsaktiva har närvarat vid diverse hearingar. 

Större projekt 

Föreningen driver ett miljörättsarbete med finansiellt bidrag från riksföreningen. Syftet är dels 

att bygga upp kunskap kring miljörättsärenden som är till nytta för kretsen eller andra delar av 
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Naturskyddsföreningen, dels att driva ärenden för att skapa direkt miljönytta i de enskilda 

ärendena samt för att påverka praxis. Frågor som särskilt bevakas i detta arbete är transporter 

och energi. Projektet ligger i nuläget på is i väntan på ärenden.  

 

Sedan flera år tillbaka har föreningen arrangerat en gratis cykellagning med professionella 

cykelreparatörer. Dessa har hjälpt allmänheten med enkla serviceåtgärder och reparationer 

såsom justering av växlar och bromsar, smörjning, rådgivning, mm samtidigt som vi informerat 

om SNF och genomfört en enkät om vad cyklisterna anser om cykelbanorna. Arrangemanget 

finansieras av Naturvårdsverket som ett Klimp-projekt drivet av Göteborgs stad. 

Tyvärr blev det inget cykelarrangemang i år på grund av för få aktiva till förberedelser och 

genomförande.  

Media 

GP den 20/4 om klädbytardagen. 

      debattinlägg om Vindkraftverk i Hakefjorden. 

Länsförbundet 

Under året har kretsen representerats av Helena Norin i länsförbundets styrelse (t.o.m. 4/5). I 

Lfbs styrelsen ingår även Bo Jönson som kassör och Göran Sunnergren som sekreterare. 

 

Följande länsförbundsstyrelsemöten har vi deltagit vid: 

24/1, 5/3, 15/4, 10/5, 27/5, 10/9, 9/10, 19/11. Vid Länsstämman den 4 maj hade kretsen ingen 

vald representant, men Bo och Göran var med. 

Lokal 

Under året har kretsen blivit tvungna att i all hast lämna sina lokaler på Win-win eftersom de 

lade ner verksamheten där. Efter en intensiv period av letande och besiktigande av eventuellt 

lämpliga lokaler under sommaren föll slutligen valet på huset Pölgatan 5. Inflyttning skedde på 

sommar julis regnigaste dag, men en hastig utflyttning fick ändå ett lyckligt slut. 

Intressegruppernas verksamhet: 

Klimatgruppen 

Under 2013 har 21 nya medlemmar tillkommit till Klimatgruppens googlegrupp där vi nu har 

52 medlemmar. På gruppens facebooksida har vi 156 medlemmar. Av dessa är det 

uppskattningsvis 13 som är aktiva i gruppen, d v s kommer på möten och deltar i aktiviteter. 

Vi har haft ca 20 träffar inom Klimatgruppen; dessa har överlag hållits på måndagar jämna 

veckor med undantag för semesterperioderna vid jul och sommar. 

 

Aktiviteter 
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Under året har vi haft ett antal så kallade miniseminarium (10 min-1 timmes presentation av 

aktuellt ämne av någon i klimatgruppen) under våra klimatgruppsmöten om följande ämnen: 

 Världsbankens rapport om klimatutvecklingen 

 Tysklands energiomställning och Sveriges möjligheter 

 Naturvårdsverket Färdplan 2050 

 Bakgrund om satsningen “Halvera CO2-utsläppen till 2018” 

 Presentationsteknik för att vinna klimatdebatter 

 IPCC-rapporten 

 

I december – januari hölls vid tre tillfällen en studiecirkel kring „Civilisationens väg“ med ca 

10 deltagare. 

I januari medverkade en representant från klimatgruppen i en paneldiskussion om kärnkraft 

efter att ”Världens säkraste kärnkraftverk” av Maj Wechselmann visats på Hagabion. 

I februari deltog en representant från klimatgruppen från Naturskyddsföreningens sida i en 

paneldebatt om Göteborgs utveckling; “Bilen, biffen, bostaden - hur skapar vi en hållbar 

framtid för kommande generationer”. 

 

I april deltog medlemmar ur klimatgruppen i en demonstration på Avenyn för att skydda Arktis 

från exploatering (Greenpeace arrangör). Under samma månad hade gruppen också en lyckad 

klimatafterwork på Winwin där vi såg filmen Home och avslutade med att diskutera klimat. 

Under firandet av Världsmiljödagen i Botaniska Trädgården i juni deltog klimatgruppen och 

hade klimatcoachning. 

 

Under våren bildades en grupp som arbetar med att få Stena Drilling att sluta investera i 

oljeborrning. I augusti genomfördes en intervju med Stenas VD Dan Sten Olsson och detta 

mynnade ut i att gruppen lagt upp ett upprop mot Stenas oljeborrningsverksamhet på Avaaz 
(https://secure.avaaz.org/en/petition/Stop_Swedish_company_Stena_from_investing_in_Arctic

_oil_drilling_1/ ). 

 

Cykeldemonstrationen gick av stapeln i september. Klimatgruppen deltog i planerandet och var 

med vid genomförandet. 

I oktober anordnade klimatgruppen ytterligare en klimatafterwork, den här gången på Pölgatan 

och tillsammans med organisationen Fossil free Sweden. Vi såg en livesändning med Tim 

McKibben, grundare av 350.org och skrev ljusgraffiti. 

I november genomfördes under en helg klimatubildningen ”Kapa koldioxiden!” i 

Studiefrämjandets lokal Falken. Temat var halverad klimatpåverkan under kommande 

mandatperiod och fyra workshops hölls inom områdena mat, konsumtion, transport och 

boende. Utöver ett antal från Naturskyddsföreningen så hölls föredrag av Pär Holmgren, David 

Andersson och Staffan Lindberg. 

 

Klimatriksdagens ordförande Annika Elmqvist besökte klimatgruppen i december och vi 

diskuterade hur vi kan samarbeta för att lyfta klimatfrågan inför valet kommande år.  

Under året har två grupper utöver "Stenagruppen" bildats; "Vindkraftverk i Hakefjorden" och 

"Klimatåtgärder Göteborg. Den förra arbetar för att få till stånd en vindkraftpark i Hakefjorden 

och har gjort så bland annat genom debattinlägg i Göteborgsposten och att kontakta politiker. 

Den senare arbetar med att ta fram konkreta åtgärder med syfte att halvera Göteborgs 

klimatpåverkan inom en mandatperiod. 

https://e-post.naturskyddsforeningen.se/owa/redir.aspx?C=549296bd64dc4cd9bc57b9f9b46c742b&URL=https%3a%2f%2fsecure.avaaz.org%2fen%2fpetition%2fStop_Swedish_company_Stena_from_investing_in_Arctic_oil_drilling_1%2f
https://e-post.naturskyddsforeningen.se/owa/redir.aspx?C=549296bd64dc4cd9bc57b9f9b46c742b&URL=https%3a%2f%2fsecure.avaaz.org%2fen%2fpetition%2fStop_Swedish_company_Stena_from_investing_in_Arctic_oil_drilling_1%2f
https://e-post.naturskyddsforeningen.se/owa/redir.aspx?C=549296bd64dc4cd9bc57b9f9b46c742b&URL=http%3a%2f%2f350.org%2f
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Fotogruppen 

Aktivitetsnivån i Fotogruppen har under året varit relativt låg. Vi hoppas dock kunna fortsätta 

med viss verksamhet även 2014, bl.a. genom att bidra med bilder till kretsens nya 

hemsida.. Under 2013 har vi  haft tre möten med i genomsnitt 6 deltagare per möte. 

Verksamheten har bestått i visningar av deltagarnas bilder med åtföljande diskussioner kring 

bildkomposition, fototeknik m.m. 

Handlamiljövänligt-gruppen 

Förutom disskussioner om vad vi skall göra framöver och planering av det vi  bestämt oss för 

att göra så har vi sysslat med följande: 

En av oss var med på riksupptackten inför Miljövänliga veckan den 23-24/3. 

Genomfört butiksundersökningar i de butiker som är miljömärkta med Bra Miljöval. 

Utbildat oss i butiksguidning och genomfört några butiksguidningar, dock med bara några 

enstaka intresserade kunder. 

Anti-scampi dagen de 16/3 gav däremot ett betydligt bättre gensvar, många intresserade och 

många som tagit del av föreningens kampanj. 

 

Klädbytardagen på Frilagret, den 19-20/4, kan nästan sägas vara en egen institution nu. Mycket 

välbesökt och uppskattat av besökarna samt av alla de som hjälpte till. 

Den 31/8 arrangerade vi den regionala upptackten till Miljövänliga veckan vilken blev mycket  

välbesökt och uppskattad. 

Miljövänliga veckan var förståss årets höjdpunkt ur volymssynpunkt, såsom alla år, med 

föredrag och informationsmaterial till ett antal bibliotek, stadsdelshus och butiker. Föreläs-

ningen med en av författarna till boken ”Jorden vi äter” i Backa Folkets hus den 30/9 drog 

definitivt den största åhörarskaran, fullsatt. 

Vi genomförde även ett föredrag på Botaniska den 1:a advent om miljömässigt bra julmat. 

Havsnätverket-väst 

Havsnätverket Väst startades i början av året med syfte att arbeta kring frågor som rör 

Västerhavet. Gruppen vill jobba utåtriktat och uppmärksamma och informera om problem och 

vad vi kan göra åt dem, om havets resurser och möjligheter. Gruppens samordnare har varit 

Astrid Hylén. Havsnätverket Väst har haft möte en gång per månad, 5-8 personer har deltagit 

vid varje möte.  

2-10/2 Gruppens medlemmar hjälpte till under Naturskyddsföreningens medverkan vid 

Båtmässan. 

19/3 Gruppen anordnade en utflykt till Stora Amundön. Ca 10 deltagare var med och håvade 

organismer som artades och sedan släpptes ut igen. Vid tillfället erbjöds även tipspromenad och 

kubbspel. 

5-11/8 Gruppen stod i Nordstan under Västerhavsveckan. Temat som gruppen ville belysa var 

marint skräp. På plats under hela veckan fanns ett bord med broschyrer samt flera 

informationsaffischer om marina frågor. Ett flertal aktiviteter erbjöds under veckan: 

inomhusstrandstädning för barn, skräppyssel, illustrering av en saga, piratäventyr och ett 
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föredrag om marint skräp. Medverkan var mycket lyckad och gruppen fick en chans att tala 

med människor som vanligtvis inte kommer i kontakt med Naturskyddsföreningen. 

9/10, 6/11, 27/11 Under hösten anordnade gruppen en seminarieserie i tre delar i samarbete 

med Göteborgs Naturhistoriska Museum. Temat för serien var ”Vad händer med 

Västerhavet?”, seminariehållarna var Kerstin Johannesson (professor i marin ekologi, GU), 

Kennet Lundin (biolog, Göteborgs Naturhistoriska Museum) och Per Nilsson (lektor i marin 

ekologi, GU). Ett föredrag på 45 minuter följdes av fika för självkostnadspris. Seminarieserien 

var mycket uppskattad och varje seminarium besöktes av 30-40 personer. 

26-27/10 Åtta av gruppens medlemmar deltog vid (det rikstäckande) Havsnätverkets höstträff i 

Lysekil. 

Naturguidegruppen 

De aktiviteter som arrangerats inom naturguidegruppens ramar är: 

-april: Tyst vandring i Änggårdsbergen 

-maj: Naturguidning i Rya skog 

-juni: Naturnatta med naturguidning och matlagning på Amundön 

-september: Tyst vandring i änggårdsbergen 

Naturvårdsgruppen 

Ny grupp med inriktning på gröna frågor där man bl.a. arbetat med gröna kilar i Göteborg samt 

att bevara träden i stadens centrala delar. 

Trafikgruppen 

Arbetet har till stora delar handlat om trängselskatten och att försvara denna. Samt att planera 

för den kommande informationskampanjen i samband med omröstningen för trängselskatten 

under 2014. 

 

Cykelgruppen 

På grund av för få aktiva så har man enbart administrerat Klimpbidrag. 

Stadsplaneringsgruppen 

Gruppen är i vilande pga. avsaknad av gruppansvarig. 

Miljörättsgruppen 

Gruppen är i vilande pga. avsaknad av ärenden och gruppansvarig. 
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Ekonomi 

Föreningens resultat för verksamhetsåret 2013 och ekonomiska ställning 2013-12-31 framgår 

av bifogad ekonomiska berättelse. 

 

Antalet medlemmar den 2012-12-31 var 8988 personer varav 3233 var familjemedlemmar. 

Antalet medlemmar den 2013-12-31 var 10108 personer varav 3611 var familjemedlemmar. 

 

 

 

Härmed avgiven verksamhetsberättelse godkännes av styrelsen i Naturskyddsföreningen i 

Göteborg. 

 

Göteborg den 31 januari 2014 

 

 

 

Helena Norin                                                         Mats Andersson 

 

 

 

Camilla Wenke                                                      Bo Jönson 

 

 

 

Göran Sunnergren                                                  Jessica Lindroth 

 

   

                                       

Jenny Friman                                                         Karin Ohls                                                                   
 
 
 
Lena Nilsson                                                                Hanna Sand Lindskog                                               
 
 
 
Jan Gustavsson 


