Verksamhetsplan 2017
Om föreningen
Naturskyddsföreningen i Göteborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för
naturskydd och miljövård. Föreningen är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen
och ingår i länsförbundet Naturskyddsföreningen i Bohuslän.
Enligt stadgarna ska föreningen lokalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål och
därmed i sin verksamhet:
• verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden,
• verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar,
• väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd
och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt.

Föreningens organisation
Styrelse
Föreningens arbete leds av styrelsen, som också är ansvarig för föreningens ekonomi.
Styrelsen har möten ungefär 1 gång per månad.
Intressegrupper
En stor del av föreningens verksamhet sker i föreningens intressegrupper, där större eller
mindre grupper av medlemmar arbetar med en viss fråga eller ett område i de former man
anser lämpligt. De flesta grupper har regelbundna träffar, och några jobbar också inriktat mot
olika evenemang. Många av de utåtriktade aktiviteter och medlemsaktiviteter som föreningen
gör arrangeras av intressegrupperna. Livaktiga intressegrupper är därför viktigt för
föreningen, även om det är naturligt att i en organisation som bygger på ideellt engagemang
så varierar aktiviteten i olika grupper över tiden. En av styrelsens viktigaste uppgifter är
därför att stödja och ge intressegrupperna bra förutsättningar att verka. Detta inkluderar
bland annat att erbjuda lokal för möten och förvara materiel, att en del av föreningens budget
går direkt till gruppernas verksamhet, att gruppaktiva ska ha goda förutsättningar att delta i
läns/riksaktiviteter samt ge grupperna råd och stöd i hur man kan organisera verksamheten.
Styrelsen avser att ordna regelbundna utbildningar i föreningskunskap där deltagarna får
information om hur man kan engagera sig och hur föreningen är uppbyggd och fungerar
vilket har visat sig vara en bra introduktion och/eller stimulans till aktivt engagemang i
föreningen. Under 2017 är en Eventgrupp på gång att startas för att bl a stödja övriga
grupper att genomföra olika arrangemang. Det är också önskvärt att få igång en
Stadsplanegrupp igen.
Lokal
Vid årsskiftet 2016/2017 flyttade föreningen från Ekocentrum på Aschebergsgatan till Första
Långgatan 28B, där vi hyr lokal av riksföreningens Handla Miljövänligt-kontor. Vi har ett
kontorsrum som vi delar med Kansli Väst (länsförbunden i Västra Götaland och Halland) och
tillgång till möteslokal. I och med detta är alla Naturskyddsföreningens verksamheter i
Göteborg samlade på ett ställe. Inledningen av 2017 kommer att präglas av att komma på
plats i de nya lokalerna, som ger goda möjligheter att bedriva och utveckla föreningens
verksamhet.
Samverkan inom Naturskyddsföreningen
Göteborgskretsen är representerad i styrelsen för vårt länsförbund Naturskyddsföreningen i
Bohuslän, och vi har regelbunden kontakt med det kansli baserat i Göteborg som är

gemensamt för alla länsförbund i Västra Götaland samt Halland. Kretsen avser också att
delta i rikskonferensen och andra arrangemang organiserade av riksföreningen.
Samarbeten
En del av föreningens arbete sker i samverkan med Studiefrämjandet, som också bidrar till
finansiering av verksamheten för studiecirklar och enskilda arrangemang. Föreningen strävar
också efter att samarbeta med andra lokala miljö- och naturvårdsorganisationer.
Ekonomi
Föreningens största inkomstkälla är medlemsåterbäring från riksföreningen där en del av
medlemsavgiften fördelas till respektive lokalförening. Därutöver får vi bidrag från
Studiefrämjandet för vissa aktiviteter. I samband med större projekt söker föreningen
ekonomiska bidrag, ofta från riksföreningen, men även andra bidragsgivare. Föreningens
största utgifter är lokalhyra, medlemsaktiviteter och andra öppna arrangemang,
intressegruppernas verksamhet, deltagande i läns- och riksaktiviteter, programbladet samt
egeninsats till projekt.

Kontinuerlig verksamhet
Medlemsaktiviteter
Föreningen önskar erbjuda medlemmarna ett varierat utbud av aktiviteter. Aktiviteterna är
oftast öppna för icke-medlemmar och är därmed en möjlighet att marknadsföra föreningen
utåt och värva nya medlemmar. En förutsättning för ett brett utbud av aktiviteter är att
intressegrupperna är med och arrangerar. Styrelsen ansvarar för årsmötet samt ett antal
aktiviteter i programbladet. En återkommande aktivitet är ”Ekofika” som genomförs varje
månad för att skapa öppna medlemsträffar där vi kan möta medlemmar som vill engagera sig
i föreningen.
Kommunikation
Kretsen har en mycket aktiv Facebooksida, Naturskyddsföreningen i Göteborg, med flera
tusen följare. På denna läggs aktuell information om arbetet i kretsen och nyheter inom
miljöområdet ut i regel dagligen. Här skapar vi också Facebookevent när vi genomför
aktiviteter. Detta är en kanal där vi snabbt når ut med information. På kretsens hemsida finns
aktuell information om vilka vi är, vad vi jobbar med och vad som händer i kretsen. På
hemsidan samlas också föreningsdokument, yttranden och debattartiklar. Alla
intressegrupper har tillgång till en egen sida på hemsidan under fliken Intressegrupper.
Föreningen ger ut ett e-nyhetsbrev månadsvis, som distribueras med epost till de
medlemmar som registrerat en e-postadress i medlemsregistret. Vi ger även ut ett tryckt
programblad som skickas till alla medlemmar som en bilaga till Sveriges Natur två gånger
per år. Programbladet tas fram i samarbete med Mölndals Naturskyddsförening.
Remissvar och yttranden
En del av föreningens arbete för en bättre miljö är att yttra oss över olika förslag, främst från
kommunen, men även kring infrastrukturbyggen och att vara en aktiv part i miljörättsärenden.
Detta arbete har under senaste åren avstannat och styrelsen har därför tagit initiativ till att
samla intresserade personer med mål att få igång arbetet igen. Se vidare under
intressegrupper, Stadsplanegruppen.
Föreningen ska också söka nå ut med sitt budskap i media, t ex genom
debattartiklar/insändare eller pressmeddelande, när det bedöms finnas god chans till
publicering.

Större aktiviteter och projekt under 2017
Klädbytardag
Klädbytardagen har de senaste åren varit ett mycket välbesökt och uppskattat arrangemang,
och i år planerar vi att genomföra arrangemanget på Världskulturmuséet den 1 april.
Anläggande av slåtterängar
Föreningen vill inspirera och stödja olika aktörer att anlägga slåtterängar i Göteborg, och
gärna på ställen synliga/välbesökta platser så att det ger en möjlighet till information om
slåtterängars betydelse för biologisk mångfald. Efter förslag från föreningen för vi en
diskussion med kommunen om att anlägga en slåtteräng i Slottsskogen. Vidare stöttar vi
boende i Guldheden som vill anlägga slåtterängar i närområdet.
Miljökabaré Sweet Dreams
Föreningen driver ett projekt i samarbete med Universeum med att bjuda in gymnasieklasser
och lärare till föreställningar av miljökabarén Sweet Dreams och i samband med detta
diskutera miljöfrågor och hur man kan engagera sig för en bättre miljö. Upp till åtta
föreställningar, varav en öppen för allmänheten, kommer att hållas på Universeum under
året. Projektet finanserias till största delen med projektmedel från riksföreningen.

Några av intressegruppernas verksamhetsplaner i kortform
Handla miljövänligtgruppen
Klädbytardagen
Vi planerar klädbytardagen som i år kommer att ske i samverkan med Världskulturmuseet
och äger rum lördag den 1 april.
Återbrukspyssel
Lördagen den 9 april kommer vi att köra återbrukspyssel ”för-så i en förpackning” i
samverkan med Naturhistoriska museet. Aktiviteten sker i samband med Göteborgs stads
skräpplockardagar.
Regional upptakt
Vi planerar att delta under årets regionala upptakt inför miljövänliga veckan som är en
vidareutveckling av Fräsch på riktigt
Miljövänliga veckan
Under Miljövänliga veckan kommer vi att samarbeta med Naturhistoriska museet, Drottning
Blankas gymnasium (stylisteleverna) och Moyana Corigan med aktiviteter på bägge av
veckans helger. Vi har diskuterat att försöka få till en föreläsning med någon intressant
föreläsare eller bloggare som kan prata om hudvård och smink och som kan vara ett
dragplåster för att nå ut till fler, t ex Kemikaliepappan eller Naturligt snygg.
Planeringsträffar
Vi kommer att träffas och planera vad vi vill göra med jämna mellanrum under året.

Klimatgruppen
Aktiviteter
o Träff med Klimatgruppen var tredje vecka (undantag semestertider). Ambitionen är att
varje gång ha ett "miniseminarium" där medlemmar eller inbjudna gäster berättar kort
om ett aktuellt ämne.
o Presentera vårt lokala klimatåtgärdsprogram för kommunala politiker/tjänstemän och
ha en dialog med dem om detta
o Ha en diskussion om utformningen av klimatåtgärdsprogrammet och presentationen
av detta.
o Följa upp tidigare politikerdialoger
o Fortsätta samverkan inom inititativet Klimatsamling för opinionsbildning i klimatfrågan.
o Informera om klimatfrågan och presentera klimatgruppens arbete för allmänheten,
minst en gång under året.
o Bjuda in intressanta och kunniga talare till offentliga föreläsningar i klimatfrågan,
arrangerade i samarbete med andra aktörer som Ingenjörer för Miljön, Ekocentrum,
biblioteken etc. (minst 4 under året), och i samband med dessa
• informera om Klimatgruppens verksamhet och värva nya medlemmar
• inom ramen för en studiecirkel diskutera och redovisa betydelsen av det som
framkommit vid dessa föredrag för klimatarbetet och gruppens verksamhet
Samverkan
Klimatgruppen ska verka för:
o Att utveckla samarbetet med övriga grupper inom Naturskyddsföreningen, med övriga
grupper inom Klimatnätverket och med andra klimatrelaterade organisationer i
Göteborg.
o Att skapa kontakter med miljöansvariga på Göteborgs Kommun och Länsstyrelsen,
med miljöbevakande journalister på lokala media samt med Ekocentrum.

Havsnätverket Väst
Havsnätverket Väst planerar att fortsätta jobba med utåtriktade aktiviteter, med syfte att
sprida naturglädje och information om Västerhavet. Under 2017 kommer vi särskilt att
fokuserat på frågor rörande bottentrålning och hållbart fiske, med utgångspunkt i
Naturskyddsföreningens rapport om bottentrålning som kom hösten 2016.
Nätverksträff Havsnätverket (riks)
Havnätverket riks har nätverksträff i Stockholm den 25:e februari. Vi hoppas att flera
medlemmar från Havsnätverket Väst kommer delta, eftersom temat för träffen är ”Framtidens
fiske”, vilket sammanfaller med vårt fokusområde.
Samarbete med Göteborgs naturhistoriska museum
Samarbetet med Göteborgs naturhistoriska museum har hittills varit lyckat och vi planerar att
fortsätta med det. I vår kommer det att vara fyra föreläsningar på temat ”Havets möjligheter”.
Målet är att ha en seminarieserie även i höst, också den med ett havsrelaterat tema och 3-4
föreläsare.
Vi kommer även att ha aktiviteter på Göteborgs Naturhistoriska Museum under Göteborgs
Stads satsning mot skräp i naturen, den 6-9 april. Vi kommer att ha en utställning om skräp,
anordna föredrag och hålla ett skräpäventyr för barn. Planeringen kommer att ske i
samarbete med museet och representanter från Göteborgs Stad.
Vi kommer också att anordna en temahelg på museet om ”Trålning och Framtidens fiske”,
den 18–19 mars. Där kommer vi att ta upp frågor om fiskeredskap, trålningens effekter,

miljömärkning av fisk och belysa vår syn på fisk och havet som resurs och ekosystem. Det
kommer att göras genom föredrag, diskussion, en utställning och äventyrsaktiviteter för barn.
Utflykt till Vrångö
Den 10 juni, eller kommande helg om vädret inte tillåter, kommer vi anordna en utflykt för
allmänheten till Vrångö. Tanken är att få med sig göteborgare i alla åldrar ut i skärgården för
att uppleva livet under ytan och människorna som bor med havet som granne. Vi kommer
anordna en grillning där vi står för eld och kol där deltagare får ta med egen mat. Vi kommer
också ta med håvar, hinkar mm för att titta på djur och alger vid stranden och ha en
tipspromenad med pris till vinnaren.
Västerhavsveckan
Vi kommer att delta under Västerhavsveckan och vi tänker oss temat ”Trålning och
framtidens fiske”. Tanken är att kunna använda det material och de aktiviteter vi tagit fram
inför temahelgen på museet även på Västerhavsveckan.
Besöka Kosterhavets Nationalpark
Vi vill anordna en resa till Kosterhavets Nationalpark för Havsnätverket Västs medlemmar,
som en möjlighet till fortbildning och kick-off i början på hösten. Vi tänker oss en
övernattning, rundvandring, och besök på naturrummet. Eventuellt även ett besök och
rundvandring på Tjärnö fältstation (Sven Lovén Centrum för Marina vetenskaper, Göteborgs
universitet).
Rådslag med Kattegatts kustvattenråd
Tillsammans med Kattegatts kustvattenråd anordna ett rådslag i Göteborg för Kattegatts
kustvattenråd, med temat biologisk mångfald.
Internutbildning
Under året vill vi uppmuntra våra aktiva medlemmar att delta på olika föreläsningar,
seminarier och konferenser som kan bidra till att bredda och fördjupa gruppens
kompetenser.
Möten
Vi planerar att ha 8–10 ordinarie möten under året med 6-10 deltagare/möte. Utöver det
kommer vi att ha planeringsmöten i våra arbetsgrupper.

Ängsgruppen
o
o
o
o
o

Vi ska fortsätta kontakterna med både Slottsskogen och Botaniska Trädgården för att
skapa nya och hävda gamla ängar.
Vi ska söka bidrag till inköp av materiel till röjning i Skändla.
Vi ska samarbeta med andra intresserade organisationer/myndigheter för att
genomföra aktiviteter och utbildningar, som t ex guidade turer och liekurser.
Vi ska genomföra möten med hela ängsgänget för gemensam diskussion och
planering i vår nya lokal.
Vi ska upprätta inventarielista och samla in materiel som föreningen äger.

