Verksamhetsberättelse 2015
Naturskyddsföreningen i Göteborg
Verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31

Styrelsen
Styrelsen som valdes på årsmötet den 14 mars 2015 har bestått av 11 ordinarie ledamöter.
• Lena Nilsson, ordförande, nyval ordförande
omval mars 2015
• Mats Andersson, 1:a vice ordförande
omval mars 2015
• Anders Ridderström, 2:e vice ordförande
nyval mars 2015
• Bo Jönsson, kassör
omval mars 2015
• Astrid Hylén, sekreterare, nyval sekreterare
omval mars 2015
• Jan Gustafsson
omval mars 2015
• Göran Sunnergren
omval mars 2015
• Olof Appelkvist
nyval mars 2015
• Lina Johnson
nyval mars 2015
• Carina Sundqvist
nyval mars 2015
• Ulrika Wilhelmsson
nyval mars 2015
Avgående:
• Helena Norin, avgående ordförande
• Siv Hansson
• Ragnar Jönsson

avgick mars 2015
avgick mars 2015
avgick mars 2015

12 ordinarie styrelsemöten har hållits under året: 19/1, 17/2, 11/3, 30/3, 16/4, 11/5, 17/6,
20/8, 15/9, 14/10,11/11, 9/12, samt årsmötet 14/3.
	
  

Övriga förtroendeposter
Valberedningen har bestått av:
• Christina Moberg
• Anders Malmsten
• Fredrik Högberg
• Camilla Wenke
• Ragnar Jönsson
Revisorer har varit:
• Johan Grudemo
• Therese Malm
Revisorsuppleanter har varit:
• Jesper Gunnarsson
• Sebastian Bäckström
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Sammanfattning styrelsen
Under året har mycket energi i styrelsen lagts på att bygga upp rutiner för kommunikation
både internt och externt. Stort fokus har under året lagts på föreningens Facebooksida och
antalet följare har ökat med 30 % till nära 2 000 st. Vi börjar få stor spridning på våra inlägg
och en framgångsrik kanal till medlemmarna för dialog, informationsspridning och information
om programpunkter och andra aktiviteter. Vi har också åter börjat ge ut e-nyhetsbrev varje
månad, detta når drygt 5 500 personer och har layoutats för att följa föreningens grafiska
profil. Två tryckta program har också utkommit och distribuerats som bilaga till Sveriges
Natur. Det har fått nytt utseende och följer nu den grafiska profilen och vi har aktivt börjat
fylla på det med fler aktiviteter.
En av de aktiviteter som har startats upp är Ekofika, som är återkommande öppna
medlemsmöten för att kunna träffa våra medlemmar och de som vill engagera sig i
föreningen. En projektledare för ekofikorna har funnits under året.
Vi har också tagit fram en föreningsutbildning för att sammanfatta hur kretsen och föreningen
fungerar och presentera hur man kan engagera sig inom föreningen i Göteborg. Utbildningen
har delgivits rikskansliet och kansliet Väst. Vi har under 2015 hållit utbildningen 4 gånger och
nått 34 personer, huvuddelen nya medlemmar eller personer som nu vill engagera sig.
Årets Klädbytardag hölls på Frilagret i Göteborg den 12 april och besöktes av 1 235
personer. 6 000 plagg bytte ägare och 65 nya medlemmar värvades av värvarna som var på
plats. Projektledare var Jessica Andreasson på Handla miljövänligt kansliet, projektgruppen
bestod av 8 personer och 40 volontärer var engagerade under själva dagen. För media se
nedan, media och kommunikation.
Arbetsutskott
Under året har tre arbetsutskott arbetat under styrelsen. Utskotten har omfattat:
Kommunikation, Föreningsutveckling och Ansökan ”Schysst sommar och vinter” (koncept
från riksföreningen med fokus på integration kopplat till naturkänsla hos ungdomar).
• Kommunikationsutskottet har arbetat med att strukturera upp rutinerna för den
interna och externa kommunikationen. Kretsens två officiella e-postadresser har
reducerats till en, rutiner för framtagning och utskick e-nyhetsbrev och program har
tagits fram. Hemsidan har också granskats och kommer grundat i det att genomgå
en omstrukturering och ansiktslyftning under 2016.
• Utskottet inom föreningsutveckling har bl. a. arbetat fram förslag på nya stadgar.
Initialt för att de gamla inte gick att efterleva vad gällde datum för den ekonomiska
redovisningen för året då dessa inte vara satta i förhållande till när bankens
räkenskaper för året blir klara. Ett arbete med att utveckla och uppdatera
Föreningshandboken med en årskalender för kretsens alla delar har också pågått
under året och kommer att färdigställas under början av 2016. Vidare har ett arbete
för att ta fram mål för kretsens arbete påbörjats och kommer att fortsätta under 2016.
• Schysst-utskottet har under året arbetat på att hitta samarbetspartners för att få till
en större ansökan med regionala medel för att pågå över minst två år. I december
skickades en mindre ansökan om Schysst sommar in till Naturskyddsföreningen riks,
se vidare projektansökningar nedan.
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Intressegrupper
Under året har fokus också lagts på att starta upp intressegrupper som somnat av. Handla
Miljövänligt-gruppen startades igen under hösten 2015, denna grupp hanterar
konsumentfrågor som vi vet attraherar många som vill engagera sig i föreningen. En
ängsgrupp är startad och söker nya engagerade och målet är att anlägga en publik äng i
Slottsskogen för att nå fler med information om ängen och dess biologiska värde i stort och
också för att öka intresset kring vår äng på Skändla. Innan årsskiftet gick det ut information
till medlemmarna med efterlysning till dem som vill engagera sig i Stadsplaneringsfrågor och
det arbetet planeras att dra igång i början av 2016.
Ideella traineer
Vidare finns två ideella traineer kopplade till kretsens verksamhet som har planerat sina
projektarbeten under hösten 2015. Dessa kommer att genomföras under 2016. Jenny
Carlsson är projektledare för klädbytaredagen på Frilagret den 16 april och Nina Backlund
kommer att genomföra ett projekt med fokus på integration kopplat till föreningens
barnverksamhet, Natursnokarna. Traineerna handleds av representanter från styrelsen.

Projektansökningar till riks
Sweet dreams
Syfte med projektet är att bjuda in elever vid gymnasieskolor i Göteborgs kommun till
föreställningar av ”Svårigheten att förhandla med en blåval” på Universeum i Göteborg. I
anslutning till föreställningen ges en interaktiv workshop där frågeställningar från
föreställningen följs upp, och där eleverna får inspiration till eget engagemang och att själva
påverka världen. Ett första steg till politisk påverkan tas tillsammans med eleverna under
workshopen.
Mål: att 360 elever ska få djupare kunskap och nyfikenhet inom miljö och natur. Hos dessa
skapa en känsla av fascination över naturens sköra samband, och se människans koppling
dit. Tillsammans skapa en plattform för diskussion och dialog med elever och lärare i minst 6
olika skolor. Samt att 30 lärare ska få ökad kunskap om vår livsstil, konsumtion och biologisk
mångfald. Dessutom få inspiration och verktyg för att arbeta med hållbar utveckling i
undervisningen samt metoder för att bidra till ökad handlingskompetens hos unga.
Budget: 106 000 SEK från riksföreningen, 15 000 SEK i egna medel.
Insats Universeum: 69 000 SEK.
Schysst sommar
Kretsen har på initiativ av de två volontärerna som driver projektet lämnat in en ansökan om
projektbidrag från Riksföreningen för att starta arbete enligt konceptet schysst sommar/vinter
i Göteborg under sommaren 2016.
Målet är att väcka ungas (som inte idag har kontakt med föreningen) natur- och miljöintresse,
och detta kommer att göras genom aktiviteter i Göteborgsområdet såsom att t.ex. klättra,
vandra, paddla kanot m.m under sommaren 2016. Det finns en etablerad kontakt med ett
flertal möjliga fritidsgårdar att samarbeta med. Det finns också ett övergripande mål med
projektet, vilket är att erfarenheterna från detta projekt kommer att förvaltas och utvecklas för
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att växlas upp och i ett senare skede bli mer omfattande och pågå under en längre tid, med
ytterligare finansiering från annat håll.
Sökta medel 50 000 SEK, egenfinansiering 10 000 SEK.

Aktiviteter
Utöver intressegruppernas aktiviteter, se intressegrupper nedan, har följande programutbud
erbjudits under året:
Ekofika
8 september
13 oktober
10 november
8 december

FRAM Haga (5 deltagare)
Klimat-ABC – Dan Baeckström, Klimatgruppen (7 deltagare)
Tillväxt till döds – Stellan Tengroth (30 deltagare)
Göteborgs Stads klimatstrategiska arbete – Svante Sjöstedt, Miljöförvaltningen, (16 deltagare)

Föreningsutbildning – ”Vill du engagera dig i Naturskyddsföreningen i Göteborg?”
27 maj (11 deltagare.)
24 september (8 deltagare)
7 oktober (10 deltagare)
2 december (5 deltagare)
Skändla äng
3 maj
9 augusti
Övrigt
11 januari
12 april
21 september
23 september

21 oktober
27 oktober

13 november

23 november

Fagning (10 deltagare)
Slåtter (5 deltagare)

Bävergnagspromenad vid Lärjeån med Anders Malmsten (2 deltagare)
Klädbytardag (1 235 deltagare)
Cykelpub (14 deltagare)
Onsdagsföreläsning Ekocentrum, Dan Melander, Hur kan grön
stadsutveckling som bryter segregation stärka den lokala ekonomin? (9
deltagare)
Cykelpub (14 deltagare)
Göteborg en hotad stad, Föreläsning med Ulf Moback om Göteborgs stads
förebyggande arbete inför översvämningar och höga vattenstånd (17
deltagare)
Sidoevent till Agroforestrykongressen tillsammans med Vuxenskolan, Joel
Holmdahl och Johan Dahl, Introduktionsföreläsning om Agroforesty - en
väg framåt för ett hållbart jordbruk för land och stad (lokalt och globalt) (ca.
40 deltagare)
Presentation av regeringens budget (3 deltagare)
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Representation
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Möte Göteborgs Miljödirektör, 26 januari
Länsförbundet: Under året har kretsen i länsförbundet representerats av Ragnar
Jönsson (t.o.m 16/4) och därefter Lena Nilsson. I länsförbundets styrelse ingår även
Bo Jönsson som kassör, Göran Sunnergren som sekreterare samt Anders
Ridderström som vice ordförande och utbildningsansvarig. Kretsens representanter
har deltagit vid länsförbundsstyrelsemöten den 3/2, 24/3, 18/4, 20/5, 3/9, 27/10, samt
vid länsstämman den 18/4.
Klädbyte Gamlestaden, lördag den 17 april
Rikskonferens Åre, 22-24 maj: Kretsen representerades av Lena Nilsson, Olof
Appelkvist och Carina Sundqvist från styrelsen samt tre kretsmedlemmar.
Talare ActNow, klimatmanifestation den 30 augusti på Gustav Adolfs Torg
Information om Naturskyddsföreningen för Medborgarskolans Medspråkare,
september, ca 150 deltagare
Kretskonferens Väst, Vänersborg. Tema Energi, 16-18 oktober
Välkomsttalare på Klimatsamlings Klimatmanifestation den 29 november på
Götaplatsen
Möte Länsstyrelsen, lokala arbetet för miljömåluppföljning med mera, den 3
december

Media och kommunikation
•
•

•
•
•

•

E-nyhetsbrev. Under våren återupptogs utskick av e-nyhetsbrev, vilka utkommer ca
10 gånger per år.
Program. Två tryckta program med aktiviteter gavs ut under året. Ett vår- och
sommarprogram som gavs ut tillsammans med Sveriges Natur i februari och ett höstoch vinterprogramblad som utkom i september. Programmen är framtagna
tillsammans med Mölndals Naturskyddsförening.
Facebook. Aktiviteten på Facebook har ökat kraftigt under året, kretsens sida har fått
drygt 500 nya följare. Det inlägg som nått flest har setts av drygt 10 000 personer.	
  
Hemsidan. En process för att förnya och uppdatera hemsidan är inledd och detta
kommer att slutföras under 2016
Media i samband med Klädbytardagen: Klädbytaredagen den 12 april belystes med
reportage i GP, Göteborg Fria tidningar och Vårt Göteborg. GreenHack (Göteborgs
Stad) nämnde evenemanget i sitt flöde på sociala medier och Plingsidan i Metro
intervjuade Jessica Andreasson. Carina Sundqvist intervjuades live i radio P4 den 17
april inför Klädbytet den 18 april i Gammelstaden som vi medverkade i.
Debattartiklar, Under året har två debattartiklar skrivits; Cykla på gatan, publicerad i
GP 2015-11-02, och En köpfri dag, 2015-11-27, skriven av Handla Miljövänligtgruppen och publicerad i en tidning i Sundsvall.

Remissvar och yttranden
•
•
•
•

Carlandersplatsen-Renströmsparken
Östra Kålltorp
Samrådsyttrande MKB för åtgärder i Säveån/Gamlestaden
Järnvägsplan Västlänken
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• Detaljplaner Västlänken
Samtliga yttranden finns publicerade på kretsens hemsida

Kaprifolpriset och Stinknävan
Föreningen har ett positivt miljöpris, Kaprifolpriset. Mottagare av 2015 års Kaprifolpris var Ja
till trängselskatt och Västsvenska Handelskammaren. Priset överräcktes på Västsvenska
Handelskammarens kontor den 3 juni.
Motsvarande finns det också ett negativt miljöpris, Stinknävan. Mottagare av 2015 års
Stinknäva var Frida Boisen, tidigare chefredaktör på GT.

Intressegrupper
Handla Miljövänligt-gruppen
Vi hade ett uppstartsmöte för Handla Miljövänligt-gruppen (HMV) i november där det deltog
runt 15 personer. Här pratade vi lite om vad som gjorts tidigare år när gruppen fanns och lite
lätt om vad man skulle kunna göra.
Vi hade också en ytterligare träff där vi diskuterade vad vi ville göra framåt och kom då fram
till att börja med en studiecirkel på temat "Giftfri vardag" utifrån nästa års tema för
miljövänliga veckan som är hudnära produkter.
Vi fick in en debattartikel på köpfria dagen om att konsumera mindre. Vi deltog också genom,
Linda Mathiasson på utvärderingsträffen i Stockholm av Miljövänliga veckan
Coop Väst genomförde en kampanj "Lilla ekoskolan" under hösten, vilken vände sig till
förskolebarn som bjöds in till deras teaterföreställning i vissa butiker. Samma dag så körde
dessa Coop-butiker en ekomässa. Vi fanns med på Coop Friggagatan och Coop Forum i
Kungsbacka.
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 10 aktiva
medlemmar. Förutom representation på hemsidan har vi även en mejllista med 80 namn och
en Facebooksida som följs av ca 270 personer
I slutet av februari medverkade HavVäst vid Go to Sea där vi informerade om
havsförsurning.
Barnens Hav är en fortbildningskurs för lärare som är ett projekt som drivits av engagerade
medlemmar i det rikstäckande havsnätverket. Under våren 2015 var HavVäst med och
reviderade Östersjöversionen av undervisningsmaterialet till en för Västerhavet. HavVäst var
också representerat vid ett av utbildningstillfällena på västkusten.
I början av augusti medverkade HavVäst vid Västerhavsveckan i Naturskyddsföreningens
projekt om elmotorer. Vi informerade om hur båtlivet påverkar havsmiljön och gjorde sura
experiment.
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Under hösten anordnade HavVäst, i samarbete med Göteborgs Naturhistoriska Museum och
Folkuniversitetet, en seminarieserie med temat ”Polarhav i förändring”. Vi hade besök av Ola
Kalén (doktorand i oceanografi vid Göteborgs universitet) och Göran Björk (professor i polar
oceanografi vid Göteborgs universitet). Vid första tillfället var det ca 60 besökare och vid det
andra tillfället ca 20.
Klimatgruppen
Intresset för klimatgruppen har varit stort under året. Inte mindre än 39 nya namn lades till
gruppens mejllista, och av dessa personer har 15 deltagit i minst ett möte under året. På de
14 möten vi har haft i år har i genomsnitt drygt 8 personer deltagit per gång. 28 medlemmar
har deltagit minst en gång, 13 medlemmar har deltagit 3 eller flera gånger och 8 medlemmar
har deltagit 7 eller flera gånger. Facebookgruppens medlemsantal har ökat från 266 till 357
under året.
Medlemmar av klimatgruppen har medverkat i följande aktiviteter:
Januari:
• Deltog i bildandet av initiativet Klimatsamling för lokalt samarbete mellan miljögrupper
för opinionsbildning i klimatfrågan. Arbetet med Klimatsamling har sedan pågått
under hela året med flygbladsutdelning, "klimatsalsa", afterworks, publicitetsarbete,
samt den stora klimatmanifestationen den 29/11. Detta arbete har i mångt och
mycket präglat hela gruppens verksamhet under året. Under våren har också en
studiecirkel på temat trafik och klimat hållits i samverkan med Jordens Vänner.
Mars:
• Hållit offentligt föredrag om klimatfrågan och om gruppens förslag till lokal
utsläppsminskning på Kulturhuset Kåken den 5/3 (publik c:a 30).
• Arrangerat offentligt föredrag med Svante Axelsson på Ekocentrum den 18/3 (fullsatt i
sal Vasa A, c:a 150 pers).
April:
• Presenterat gruppens förslag till lokal utsläppsminskning och diskuterat lokal
klimatpolitik med kommunala representanter för Miljöpartiet.
Maj:
• Arrangerat klimat-afterwork med Fredrik Warberg på Ekocentrum 21/5 (ca 30
deltagare).
Juni:
• Deltagit i stadsdelen Linné-Majornas hållbarhetsdag den 26/6.
Augusti:
• Deltagit i kyrkans klimatmarsch "Act now for climate justice" 29/8
Oktober:
• Ordnat flera evenemang på Framtidsveckan:
− Konstutställning "Klimatroulett – en konstnärlig betraktelse över
klimatfrågan" av Anneli Berg på Stadsbiblioteket
− Föredrag över samma tema på Ekocentrum
− Föredrag på aktivitetshuset Gyllenkroken
• Deltagande på Höstkonferensen, Klimathuset i Stockholm, 2-3 oktober
• Deltagande i invigningen på Operan
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Arrangerat "Samtal om klimat" på restaurang Aptitgården den 21/10 tillsammans
med Ingenjörer för miljön.
November:
• Deltagit i paneldebatt om klimatfrågan på Bar Grön den 4/11.
• Deltagit i paneldebatt i samband med visning av filmen "This Changes
Everything" den 14/11.
• Deltagit i arrangerandet av klimatdemonstration i centrala Göteborg den 29/11 (ca
4 000 deltagare)
•

Dessutom har 7 miniseminarier på följande teman hållits på Ekocentrum:
• Uppodling av öknar (Bo G Eriksson)
• Strategier för klimatkommunikation (Dan Baeckström, Emma Pellmyr) (3 st)
• Permakultur (Anneli Berg)
• Vätgasdrivna bränsleceller i fordon (Valter Zagroba)
• Visning av miljöreportage från Indien (Anna Palmgren)
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: Vår målsättning är att presentera och
diskutera förslaget till utsläppsreduktion med kommunala representanter för alla
politiska partier, var för sig. Under året har endast en sådan presentation ägt rum,
med representanter för Miljöpartiet. Intresset för vår presentation var stort och
diskussionerna givande. Under 2016 kommer vi dels att träffa fler partier och dels att
försöka följa upp tidigare diskussioner (se vidare i verksamhetsplanen).
• Lokal klimatmanifestation: Detta utskott har arbetat som en integrerad del i initiativet
Klimatsamling, som arrangerade klimatmanifestationen den 29/11 och en stor mängd
aktiviteter för att skapa publicitet kring den.
Naturguidningar, Catharina Larsson
• Tyst kvällsvandring i Änggårdsbergen onsdagen den 15 april med mindfulnessövningar. (10 deltagare)
• Vårvandring i Rya skog söndagen den 3 maj. Vid detta tillfälle var också Lena Smith
från Kungälvs Naturskyddsförening med och guidade. Samarbete med
Västkuststiftelsen. (58 deltagare)
• Vårvandring i Rya skog söndagen den 10 maj. Samarbete med Västkuststiftelsen. (9
deltagare)
Natursnokarna
Text kommer i bilaga till årsmötet
Utbildning - Vill du bli Natursnoksledare? (15 deltagare)
Uppstartsmöte (7 deltagare)

Lokal
Kretsen bytte lokal i mars och hyr nu ett kontor och tillgång till ett konferensrum kvällar och
helger på Ekocentrum, Aschebergsgatan 44. Kontoret delas med riksföreningens värvare.
Lokalen har använts flitigt under året.
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Medlemmar
Antalet medlemmar har stigit med 922 stycken under året. Det officiella medlemsantalet för
2015 var 12 840 personer varav 4 755 var familjemedlemmar. Motsvarande siffra för 2014
var 11 918 personer varav 4 390 var familjemedlemmar. Ökningen beror i hög utsträckning
på anställda värvare som värvar på stan (face to face) och knackar dörr i Göteborgsområdet
(door to door) samt generell ökad aktivitet i kretsen och särskilda evenemang som t ex
klädbytardagen och klimatmanifestationen.

Ekonomi
Föreningens resultat för verksamhetsåret 2015 och ekonomiska ställning 2015-12-31
framgår av bifogad ekonomisk berättelse.

Härmed avgiven verksamhetsberättelse godkännes av styrelsen i Naturskyddsföreningen i
Göteborg.
Göteborg den 2016-03-05

Lena Nilsson

Mats Andersson

Anders Ridderström

Bo Jönsson

Astrid Hylén

Jan Gustafsson

Göran Sunnergren

Olof Appelkvist

Lina Johnson

Carina Sundqvist

Ulrika Wilhelmsson
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