NATURSKYDDSFÖRENINGEN I GÖTEBORG
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Verksamhetsberättelsen avser verksamhetsåret 2014.
Styrelsen
Styrelsen som valdes på årsmöte 22 mars 2014 har bestått av 10 ordinarie ledamöter.
Huvudsakliga ansvarsområden samt ledamöter inom styrelsen har varit följande:
Helena Norin
Ordförande
Omval mars 2014
Mats Andersson
1:e vice ordf.
Omval mars 2014
Lena Nilsson
2:e vice ordf.
Omval mars 2014
Bo Jönson
Kassör
Omval mars 2014
Göran Sunnergren
Sekreterare
Omval mars 2014
Hanna Sand Lindskog
Omval mars 2014
Jan Gustafsson
Omval mars 2014
Siv Hansson
Nyval mars 2014
Ragnar Jönsson
Nyval mars 2014
Astrid Hylén
Nyval mars 2014
Hanna Sand Lindskog

(Avgick september 2014)

Camilla Wenke
Jessica Lindroth
Jenny Friman
Karin Ohls

(Avgick mars 2014)
(Avgick mars 2014)
(Avgick mars 2014)
(Avgick mars 2014)

10 ordinarie styrelsemöten har hållits under året. 14/1, 19/2, 15/4, 28/4, 20/5, 10/6, 14/8, 16/9,
14/10, 12/11, 11/12 samt årsmötet 22/3.

Revisorer
Revisorer har varit Johan Grudemo och Therese Malm.

Valberedning
Valberedningen har bestått av Christina Moberg, Anders Malmsten, Fredrik Högberg, Camilla
Wenke och Olof Appelkvist.
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Kaprifolpriset och Stinknävan
2014 års Kaprifolpris gick till Göteborgs stad.
2014 års Stinknäva utdelades inte.

Egna arrangemang
Följande programutbud från Göteborgskretsen har erbjudits och utförts under 2014:
Mars
Föredrag om plast i havet på Sjöfartsmuseet före årsmötet.
Seminarieserie om påverkan av havsmiljön.
April
Klädbytardag Frilagret.
Tyst kvällsvandring i Ängårdsbergen.
Klimatföredrag på Pölgatan.
Maj
Fagning av Skändla äng.
Vårvandring i Rya skog.
Augusti
Slåtter av Skändla äng.
Valfest med politikerutfrågning.
Vi har gett ut två programblad i samarbete med Länsförbundet.
Övrig information har getts ut via hemsidan, aktivitetskalendern, facebook och e-nyhetsbrev.

Riksstämma och Höstkonferens
Kretsen hade 3 ombud till riksstämman i Örebro den 14 – 15 juni, Helena Norin, Ragnar
Jönsson och Lena Nilsson.
Kretsen hade ett ombud till Höstkonferensen i Stockholm den 7 november, Astrid Hylén.

Arrangemang vi deltagit i
Februari
Maj
Augusti

Medverkan i Go to Sea
Medverkat på Omställningsdagen
Arrangemang under Västerhavsveckan
Deltagit på Way out west
September Medverkan i cykeldemonstrationen
Oktober
Medverkan under Framtidsveckan
November Medverkat i Voices from the Waters

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.
Samverkan med Studiefrämjandet för studiecirklar och enskilda arrangemang.
Kretsaktiva har närvarat vid diverse hearingar.
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Större projekt
Föreningen drev ett valprojekt med gransknings- och upplysningsverksamhet knutet till valet
och verkade för ett ja i folkomröstningen om trängselskatten i september. En
projektkoordinatör var anställd på deltid till projektet.
Klädbytardagen blev en stor framgång liksom tidigare år, med närmare tusen besökare. Detta är
en snygg reklampelare för kretsen och Naturskyddsföreningen med många tillfällen till samtal
och medlemsvärvning. Dagen är även ett bra tillfälle att sammarbeta med andra organisationer
och myndigheter.
Västerhavsveckan var föreningens tredje stora projekt detta år, se vidare under Havsnätverketväst nedan.

Media
GP debattartikel om trängselskatten

Länsförbundet
Under året har kretsen i länsförbundets styrelse representerats av Helena Norin (t.o.m. 26/4)
och därefter av Ragnar Jönsson . I Lfbs styrelsen ingår även Bo Jönson som kassör och Göran
Sunnergren som sekreterare.
Följande länsförbundsstyrelsemöten har vi deltagit vid:
23/1, 25/3, 19/5, 2/9, 22/10. Vid Länsstämman den 26 april hade kretsen en vald representant,
Ragnar Jönsson, samt att även Bo Jönson och Göran Sunnergren var med.

Lokal
Under året har föreningen hyrt ett kontorsrum och tillgång till konferenslokaler i ett K-märkt
hus i Gatenhielmska reservatet, Pölgatan 5. Detta har även medfört deltagande i föreningen
Pölgatans styrelse.

Intressegruppernas verksamhet:

Fotogruppen
Aktivitetsnivån i Fotogruppen har under året varit relativt låg. Under 2014 har vi haft två
möten med i genomsnitt sex deltagare. Verksamheten har bestått i visningar av deltagarnas
bilder med åtföljande diskussioner kring bildkomposition, fototeknik m.m.
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Havsnätverket-väst
Havsnätverket Väst (HavVäst) har fortsatt jobba med utåtriktade aktiviteter med syfte att sprida
naturglädje och information om Västerhavet. Gruppen har under året haft ca 5 aktiva
medlemmar. Förutom representation på hemsidan har vi även en mejllista och en Facebooksida som följs av drygt 150 personer.
I början av året genomförde HavVäst en butiksundersökning i Göteborg, där tolv ICA-, Coopoch Hemköp-butiker besöktes. Syftet var att undersöka hur Livsmedelsverkets
rekommendationer för intag av fet fisk från Östersjön, i det här fallet strömming, nådde ut till
konsumenter via manuella fiskdiskar hos de stora matkedjorna. Undersökningen visade att flera
av butikerna sålde strömming och att kunskaperna om kostråden var relativt låga. Vi
uppmärksammade också att flera butiker hade märkt fisken på ett felaktigt sätt.
I slutet av februari medverkade HavVäst vid Go to Sea. Vi hade ett informationsbord i
Nordstan och höll föredrag om skräp i havet samt om sill och strömming, och deltog i ett
scensamtal om fisken vi äter. Vi ordnade även ett piratäventyr för barn.
Under våren anordnade vi, i samarbete med Göteborgs Naturhistoriska Museum, en
seminarieserie om hur våra fritidsaktiviteter påverkar havsmiljön och hur vi på ett hållbart sätt
kan njuta av havet. Vi hade besök av Anita Tullrot (biträdande nationalparkschef Kosterhavets
nationalpark), Louise Eriander (doktorand inom marinekologi vid institutionen för biologi och
miljövetenskap vid Göteborgs universitet) och Kjell Nordberg (professor vid institutionen för
geovetenskaper vid Göteborgs universitet).
I början av augusti medverkade HavVäst vid Västerhavsveckan. Vi fokuserade på
havsförsurning och hade tagit fram tre informationsaffischer om problemet. Vi hade ett
informationsbord i Nordstan och en experimentstation där man fick testa på havsförsurning i
miniversion. Forskaren Sam Dupont från Göteborgs universitet gav i samarbete med oss ett
föredrag om havsförsurning. I samband med detta höll vi också ett eget föredrag om
havsförsurning.
Årets sista aktivitet var vår medverkan vid filmfestivalen Voices from the Waters. Under två
dagar i november hade vi ett informationsbord på Sjöfartsmuseet.

Klimatgruppen
Medlemmar.
Gruppen har under året reviderat sina medlems-mejllistor och därför kan en rättvis
jämförelse med fjolåret inte göras. Den aktuella listan innehåller 32 namn, varav
åtminstone 23 har deltagit i arbetet någon gång under året; av dessa har c:a 15
deltagit 3 gånger eller fler. Tråkigt nog har flera medlemmar mer eller mindre
permanent flyttat från Göteborg under året, vilket har inneburit ett avbräck. Dock har
nya intresserade medlemmar också dykt upp. Sammanlagt 10 nya personer har
lagts till mejllistan under året, varav 7 har närvarat minst en gång på mötena.
Klimatgruppens facebookgrupp har f n 266 medlemmar.
Gruppen har också bytt sammankallande, då Jennie Rodin blev invald i
kommunfullmäktige i Mölndals kommun. Ny sammankallande sedan oktober är Dan
Baeckström.
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Aktiviteter.
Medlemmar av klimatgruppen har medverkat i följande aktiviteter:
Januari: Deltagit i utformandet av kretsens remissvar på stadens klimatstrategiska
program. Deltagit i Naturskyddsföreningens rådslag i Alvesta. Skrivit motioner till
Naturskyddsföreningens riksstämma.
Februari: Deltagit i Klimatnätverkets uppstartsmöte i Stockholm. Ordnat offentligt
föredrag med Olivia Linander, svensk koordinator för den internationella kampanjen
Fossil Free.
Mars: Presenterat klimatgruppens idéer för lokal utsläppsreduktion (se nedan) vid
Initiativet Staden Vi Vill Ha:s Medborgarstämma.
April: Ordnat offentligt föredrag med Billy Larsson (Radikalisera Klimatpolitiken Nu)
och Annika Elmqvist (Klimatriksdag 2014) på Pölgatan, inkl diskussion om
Klimatkanalen (se nedan).
Maj: Medverkat i att arrangera utfrågning av EU- och kommunpolitiker på
Omställningsdagen. Ordnat bokbord om klimatet på Frölunda bibliotek
Juni: Medverkat i Klimatriksdag 2014, med stor framgång: av över 200 motioner var
17 skrivna av klimatgruppsmedlemmar och av de 7 som röstades fram att
överlämnas till Sveriges Riksdag var 3 medförfattade av klimatgruppsmedlemmar.
Augusti: Granskat frågor till kretsens miljögranskning av politiker.
September: Medverkat i cykeldemonstrationen (organisationskommitté och
demonstration). Även medverkat i lokal klimatmanifestation inför New Yorktoppmötet
(bokbord + "konsultstöd" till arrangörer).
Oktober: Ordnat två evenemang på Framtidsveckan: Bokbord på Stadsbiblioteket
Götaplatsen och dubbelföredrag om klimatförändringarna och vår lokala
halveringsplan för stadens klimatutsläpp. Medverkat som sakägarrepresentanter på
Mark- och miljödomstolens huvudförhandlingar angående projektet Vindplats
Göteborg.
November: Deltagit i workshop "Var står och vart går klimatrörelsen" om
möjligheterna att skapa en enad rörelse inför COP-mötet i Paris 2015. Fortsatt att
samarbeta med detta initiativ.
December: Deltagit i Fossil Free:s "klimatlucia" inför Kommunfullmäktiges
sammanträde den 11/12.
Dessutom har miniseminarier på följande teman hållits på Pölgatan:
- Citizens Climate Lobby (Lars Almström)
- Mobilapp för beräkning av konsumtionens klimatpåverkan (David Andersson)
- "Fossil Free Me" (website under uppbyggnad, Hans Rönneke).
Arbetsgrupper/utskott:
Klimatgruppen har sedan tidigare infört modellen att dela upp sig i "utskott" för att
planera och utföra olika projekt. I år har följande utskott varit verksamma:
Lokal klimatpolitik/plan för utsläppsreduktion: Under våren färdigställdes ett
förslag för hur Göteborgs stads klimatutsläpp skulle kunna minskas med 50% på två
mandatperioder. Detta förslag har sedan presenterats i olika sammanhang (se ovan).
Under året har utskottet tyvärr drabbats av omfattande manfall (medlemmar har
flyttat eller blivit engagerade på annat håll), men ett nytt utskott har nyligen skapats
med preliminär inriktning bl a på att presentera halveringsförslaget för lokala politiker.
Kommunikation: Från att börjat med att ta fram en kommunikationsplan för
gruppen leddes arbetet över till att medverka i uppdateringen av kretsens
kommunikationshandbok, och även andra delar av föreningshandboken. Utskottet
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har också arbetat med att samla in och presentera material på gruppens webbsidor,
och att skapa Klimatkanalen, en lokal kommunikationskanal för samverkan mellan
klimatengagerade grupper och för marknadsföring av våra resp arrangemang. För
denna senare funktion har även en facebook-sida skapats som har fått 158 gillamarkeringar
under året. Dessutom har utskottet arrangerat enstaka utåtriktade
aktiviteter, såsom bokborden.
Vindkraft: Detta utskott har i år deltagit som sakägarrepresentanter i Mark- och
miljödomstolens huvudförhandlingar om Vindplats Göteborg, se ovan.
Vid det senaste ordinarie mötet bildades också ett nytt utskott för medverkan i
organisation av lokala klimatmanifestationer nästa år i brett samarbete med
andra grupper. Utskottet bildades delvis som följd av att en anslagsansökan från två
gruppmedlemmar till riksföreningen med detta syfte beviljades.

Naturguidegruppen
Under 2014 har genomförts följande guidningar och vandringar, samtliga gjordes i samarbete
med Västkuststiftelsen:
-onsdag 9 april kl 19 Tyst vandring i Änggårdsbergen. Ledare Catharina Larsson. 16 deltagare.
-söndag 4 maj kl 11 Guidning i Rya skog, med Catharina Larsson och Lena Smith från NF i
Kungälv som naturguider. Totalt 44 deltagare.
-söndag 11 maj kl 11 Guidning i Rya skog. Naturguide Catharina Larsson. 8 deltagare.

Naturvårdsgruppen
Naturvårdsgruppen har inte varit så aktiv i år. Sammankallande har pga. sjukdom och
familjeangelägenheter inte haft möjlighet att ”hålla” i mötena.
Fyra sammankomster har hållits under året. Uppslutningen har varit låg, tre till fyra personer
per möte. På gruppens lista finns ca. arton medlemmar.
Naturvårdsgruppen har en flik under föreningens hemsida. Denna har under året uppdaterats
och innehåller aktuell information. Några personer har hittat till gruppen via hemsidesfliken.
Under våren har vi deltagit i kommunikationom en avverkning i Vättlefjäll. Ärendet är nu
under bearbetning på Länsstyrelsen och vi avvaktar besked.
Under hösten har medlemmar från gruppen medverkat i ett remissvar ang. Västlänken,
detaljplaner detaljplaner för stationerna Haga och centrum.
Gruppmedlemmar har deltagit i olika arrangemang i berörda områden. En medlem deltog på
Riks skogskurs i samband med föreningsstämman. Några medlemmar har varit med på
Länsstyrelsens Naturvårdskonferens den 11 november samt på Miljömålsdagen. En medlem
har representerat Göteborgskretsen i LINA-projektet Slottskogen-ÄnggårdsbergenSandsjöbacka. Föreningen är representerad i referensgruppen som haft två möten under året.

Trafikgruppen
Verksamheten har varit vilande under året. Föreningens arbete inom trafikområdet drevs inom
ramen för valprojektet med fokus på omröstningen om trängselskatt.
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Ängs- och hagmarkssgruppen
Gruppen är mycket liten och arbetar huvudsakligen med att arrangera fagningen och slåttern av
Skändla äng i Tuve.

Ekonomi
Föreningens resultat för verksamhetsåret 2014 och ekonomiska ställning 2014-12-31 framgår
av bifogad ekonomiska berättelse.
Antalet medlemmar den 2013-12-31 var 10108 personer varav 3611 var familjemedlemmar.
Antalet medlemmar den 2014-12-31 var 11918 personer varav 4390 var familjemedlemmar.

Härmed avgiven verksamhetsberättelse godkännes av styrelsen i Naturskyddsföreningen i
Göteborg.
Göteborg den 31 januari 2015

Helena Norin

Mats Andersson

Bo Jönson

Göran Sunnergren

Lena Nilsson

Astrid Hylén

Jan Gustavsson

Siv Hansson

Ragnar Jönsson
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