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Verksamhetsplan 2016 

Om föreningen 
Naturskyddsföreningen i Göteborg är en ideell förening. Föreningen är en krets av Svenska 
Naturskyddsföreningen och ingår i länsförbundet Naturskyddsföreningen i Bohuslän inom 
Svenska Naturskyddsföreningen. 

Enligt stadgarna ska föreningen ”arbeta för Svenska Naturskyddsföreningens syften samt i 
första hand hos kommunala organ tillvarata natur- och miljövårdens intressen. Föreningen 
skall i sin verksamhet  

• bevaka natur- och miljövårdsfrågor;  
• bedriva upplysningsverksamhet;  
• väcka opinion i väsentliga frågor;  
• påverka myndigheter och politiker till effektiva insatser inom natur- och miljövårdens 

område;  
• verka för saklig undervisning i natur- och miljövård såväl vid skolor och andra 

läroanstalter som i det fria bildningsarbetet.  
 
Föreningens verksamhet skall stimulera medlemmarnas natur- och miljövårdsintresse och ge 
möjlighet till vidgade kunskaper på området. Föreningen skall söka samarbete med andra 
organisationer, som har intresse för natur- och miljövård.”  

Föreningen verkar framför allt lokalt i Göteborg, även om arbetet i praktiken ofta berör hela 
Göteborgsregionen. 

 

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 



	  

2	  

vilket har visat sig vara en bra introduktion och/eller stimulans till aktivt engagemang i 
föreningen. Under 2016 kommer vi att göra en satsning på att få igång en Stadsplanegrupp.  

Lokal  
Sedan mars 2015 hyr vi lokal hos Ekocentrum på Aschebergsgatan. Vi delar ett kontorsrum 
med personal från Riksföreningen som arbetar med värvning av nya medlemmar. Vi har 
också tillgång till en möteslokal och förvaringsutrymmen och vi kan hyra större lokal för 
publika evenemang. Lokalen har fungerat bra men vi kommer dock med största sannolikhet 
att tvingas flytta i maj då Ekocentrum kommer att minska sina lokalytor. Definitivt besked om 
vi får plats efter omflyttningen har vi inte fått när detta skrivs. Planer finns vidare på att samla 
alla Naturskyddsföreningens olika delar i Göteborg, Handla miljövänligt kontoret, kansli Väst 
och värvarna under samma tak senast vid årsskiftet då Handla miljövänligt kontoret är 
uppsagda från sin lokal på Norra Allégatan. Det kan alltså innebära ytterligare en flytt för 
kretsen under 2016. 

Samverkan inom Naturskyddsföreningen  
Göteborgskretsen är representerad i styrelsen för vårt länsförbund Natyrskyddsföreningen 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 riksstämman 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 
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 som styrelsen ansvarar för är 
”Ekofika” som genomförs den andra tisdagen varje månad för att skapa öppna 
medlemsmöten där vi kan möta medlemmar som vill engagera sig i föreningen. 
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Kommunikation  
Kretsen har en mycket aktiv Facebooksida, Naturskyddsföreningen i Göteborg, som 
administreras av en representant i styrelsen. På denna läggs aktuell information om arbetet i 
kretsen och nyheter inom miljöområdet ut i regel dagligen. Här skapar vi också Facebook-
event 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 har tagits fram i samarbete med Mölndals 
Naturskyddsförening.  

Arbetsutskott 
Arbetet i det tre utskott som verkat under styrelsen under 2015 kommer att fortsätta under 
2016. Utskotten omfattar: Kommunikation, Föreningsutveckling och Ansökan ”Schysst 
sommar och vinter” (koncept från riksföreningen med fokus på integration kopplat till 
naturkänsla hos ungdomar) 

• Kommunikation. Arbetet från 2015 kommer bland annat resultera i att hemsidan 
kommer att genomgå en omstrukturering under 2016. Vi kommer också att arbeta för 
att synas och höras med i samhällsdebatten.  

• Föreningsutveckling. Föreningshandboken har upparbetats under 2015 och kommer 
under 2016 att publiceras på hemsidan tillsammans med en årskalender för att 
underlätta den gemensamma planeringen. Vidare kommer processen med att arbeta 
med föreningens mål, att fortsätta och konkretiseras. 

• Ansökan ”Schysst sommar och vinter”. Arbetet med en större ansökan i samarbete 
med ev. regionen och andra aktörer kommer att fortsätta under året och erfarenheter 
från den projektansökan som lämnades in under 2015 och kommer att genomföras 
under 2016 kommer att tas omhand.  

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 2015 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.  
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Större aktiviteter och projekt under 2016  

Klädbytardag  
Klädbytardagen har de senaste åren varit ett mycket välbesökt och uppskattat arrangemang, 
och i år planerar vi att genomföra arrangemanget i Göteborg den 16 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.  

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. Sex föreställningar, 
varav en öppen för allmänheten, kommer att hållas på Universeum under året. Projektet 
finanserias till största delen med projektmedel från riksföreningen.  

Schysst sommar och vinter 
Arbete inom konceptet Schysst sommar/vinter kommer att genomföras för första gången i 
Göteborg under 2016. Målet är att väcka ungas (som inte idag har kontakt med föreningen) 
natur- och miljöintresse och detta kommer att göras genom gemensamma aktiviteter i 
Göteborgsområdet såsom att t.ex. klättra, vandra, paddla kanot m.m. under sommaren 2016. 
Det övergripande målet med projektet, är att tillvarata erfarenheterna från detta projekt, 
tillsammans med erfarenheterna från det ideella trainee projektarbetet som rör 
Natursnokarna kopplat till integration, se nedan ideella traineer, för att växlas upp och söka 
finansiering och samarbetspartners i ett större och mer omfattande projekt.  

Ideella traineer 
De två ideella traineer som finns kopplade till kretsens verksamhet kommer att genomföra 
sina projektarbeten 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. 

 

Några av intressegruppernas verksamhetsplaner i kortform  

Handla Miljövänligt-gruppen 

Studiecirkel "Giftfri vardag" 
Under januari och februari har vi haft en studiecirkel utifrån Studiefrämjandets material "Giftfri 
vardag", tre träffar. Denna har körts dubbelt varje gång då intresset varit stort.  
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Förskola 
Vi har, via Göteborgskretsen, tackat ja till att medverka och prata på den öppna förskolan 
Spira om plast och framförallt plastpåsehysterin - alltså att det ges en plastpåse till minsta 
lilla som man köper. Hur kan man minimera denna användning av plast och plastpåsar och 
varför ska man minska den.  
 
Café planet 
Studiefrämjandet arrangerar Café Planet på Ekocentrum på onsdagar, och onsdag den 30 
mars kommer vi medverka på temat ägodela utifrån årets temabok som heter just Ägodela. 
Under denna kväll kommer det pratas om att ägodela, kollaborativ ekonomi och ges även 
utrymme att ge information om klädbytardagen.  
 
Studiebesök 
Under studiecirkeln giftfri vardag kom det önskemål om att göra studiebesök på Renova och 
Gryab för att få mer information om återvinning, sophantering och reningsverkets möjligheter 
att ta hand om det som spolas ut i avloppet.  
 
Nollmätning hudnära produkter 
Inför kommande tre års tema för Miljövänliga veckan, som är "hudnära produkter" så har vi 
under februari genomfört en nollmätning i butikerna: Apoteket AB, Apoteket Hjärtat, Åhléns, 
Kicks, ICA supermarket och Coop Konsum, en butik av vardera - där vi har utifrån ett 
formulär kollat vilka produkter som finns i sortimentet när det gäller några utvalda märkningar 
som exempelvis Svanen och Ecocert.  
 
Miljövänliga veckan och regional upptakt 
Temat för miljövänliga veckan (v 40) är hudnära produkter och är ett nytt tema med start i år 
och sträcker sig under tre år. I mars åker några av oss på riksupptakten i Stockholm och får 
en del information av bland annat författaren till böckerna Badskumt och Den onda 
badankan, som handlar om produkter som finns i badrummet.  
 
Vi kommer att medverka med ett frukostseminarium på Miljöförvaltningen under miljövänliga 
veckan om årets tema hudnära produkter.  
 
Under miljövänliga veckan har vi pratat om att göra egen hudkräm och vara på något 
köpcentrum eller annan plats i Göteborg och låta människor prova och dela ut information 
om hudnära produkter och dess påverkan på miljö och människor.  
Lördag den 27 augusti är det regional upptakt inför miljövänliga veckan i Vara, på Vara 
Folkhögskola, 10.00-16.00. Här kommer det bli information om miljövänliga veckan och det 
nya temat hudnära produkter.  
 
Tankar inför planeringsträff  
Vi har den 1 mars en ny planeringsträff för vad vi vill göra i gruppen. Tankar inför denna är:  
 

• medverkan på Lisebergs Äta-dagar i maj 
• delta någon dag inför jul på kronhusbodarnas marknad 
• studiecirkel utifrån boken Jorden vi äter 
• studiecirkel utifrån boken Ägodela 
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Havsnätverket Väst 

Nätverksträff  
Havnätverket riks har nätverksträff i Göteborg på Sjöfartsmuséet sista helgen i januari. 
Havsnätverket Väst (HavVäst) har hjälpt till att ordna en föreläsare. Flera medlemmar från 
gruppen kommer delta. 

Go to Sea 
Under matfestivalen Go to Sea kommer vi att hålla två föreläsningar om mikroplast. Dessa 
kommer hållas på Stadsbiblioteket, i samband med det sprider vi även information om 
HavVäst och Naturskyddsföreningen.  

Samarbete med forskare om mikroplast 
Under flera av engagemangen 2016; Go to Sea, samarbete med Maritiman och 
Västerhavsveckan, kommer vi att informera om mikroplast i havet. Till hjälp och inspiration 
har vi inlett ett samarbete med en forskargrupp på Kristineberg forskningsstation (Sven 
Lovén Center för marina vetenskaper). Alla intresserade i HavVäst kommer att få möjlighet 
att åka upp dit 11/2 för att snacka ihop oss och få information. Detta kommer förmodligen att 
vara trevligt och inspirerande inför kommande events.  

Seminarieserie 
Samarbetet med Göteborgs naturhistoriska museum har hittills varit lyckat och vi planerar att 
fortsätta med det. Planen är att ha ca tre föreläsningar/termin, vårens tema är ”Vem 
bestämmer över havet”.  

Samarbete med Maritiman 
Vi har blivit tillfrågade av Maritiman om vi vill hjälpa dem att ta fram en utställning om plast i 
havet för barnfamiljer. Den ska vara färdig april/maj och pågå hela sommaren. Vi kommer att 
får möjlighet att representera HavVäst/Naturskyddsföreningen och sprida information. Vi 
hoppas på ett givande och långsiktigt samarbete.  

Västerhavsveckan 
Vi planerar att ha en utställning om plast i havet som vi kombinerar med någon form av 
barnaktivitet. Förutom samarbetet med forskargruppen på Kristineberg hoppas vi på 
samarbete med dykklubbar i syfte att illustrerar nedskräpning under ytan.  

Internutbildning 
Eva Bertilsson är beteendeanalytiker och kommer hålla en workshop med HavVäst med 
fokus på hur vi kan förändra folks beteende till att bli mer miljövänligt.  

Utflykter 
Vi planerar två utflykter öppnade för alla intresserade under 2016. En till Styrsö i mitten av 
juni där vi kommer ha en kulturhistorisk guidad tur med Mats Havström och exkursion med 
håvar, luppar och marinbiologer. Och en i slutet av augusti till Stora Amundön där vi också 
planerar att utforska livet under ytan och titta närmare på snorkelleden.  

Möten 
Vi planerar att ha 8-10 möten under året med 6-10 deltagare/möte.  
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Kemikaliegruppen 

Planerar att genomföra någon/några föreläsningar om Giftfri förskola. Gruppen har brist på 
resurser. 
 

Klimatgruppen 

Klimatgruppen planerar följande arbete under året: 
• Träff med Klimatgruppen var tredje vecka (undantag semestertider). 
• Presentera vårt lokala klimatåtgärdsprogram för kommunala politiker/tjänstemän och 

ha en dialog med dem om detta. 
• Följa upp tidigare politikerdialoger. 
• Fortsätta samverkan inom initiativet Klimatsamling för opinionsbildning i klimatfrågan. 
• Informera om klimatfrågan och presentera klimatgruppens arbete för allmänheten, bl 

a på Lundby Bibliotek, Frölunda Kulturhus och på Framtidsveckan. 
• Miniseminarier/klimat-afterwork om intressanta och aktuella ämnen. 
• Skriva motion till riksstämman (i år/nästa år) om att verka för införande av 

klimatmärkning av varor och tjänster 
• Verka nationellt/lokalt för ökat klimatmedvetande inom andra grenar av 

Naturskyddsföreningen. 
• Klimatgruppen ska verka för att utveckla samarbetet med övriga Göteborgsbaserade 

grupper inom Naturskyddsföreningen, med övriga grupper inom Klimatnätverket och 
med andra klimatrelaterade organisationer i Göteborg. 

• Klimatgruppen ska verka för att skapa kontakter med miljöansvariga på Göteborgs 
Kommun och Länsstyrelsen, med miljöbevakande journalister på lokala media samt 
med Ekocentrum. 

• Undersöka förutsättningarna för en kampanj för övergång till miljömärkt fjärrvärme. 
• Fortsätta att arbeta för en vindkraftpark i Göteborg samt för att Stena slutar investera 

i fossilbaserad verksamhet. 
 
Naturguidening 

Planerar att genomföra flera utflykter med naturguidning, framför allt under våren.  
 
Stadsplanegruppen 

Medlemmar intresserade av stadsplanefrågor har samlats, ca. 30 stycken och möten är 
genomförda och planerade. Förhoppningen är att detta ska mynna ut i nystart av en eller 
flera grupper med fokus på Stadsplan och ev. Trafik m.fl.  

Natursnokar 

Verksamheten planeras av kansli Väst, separat, efter kretsens stämma, men den är aktiv på 
flera platser i kommunen.  

Ängsgruppen 

Efter slåttern i Skändla har Anders Ridderström som ansvarig för Ängsgruppen arbetat 
vidare med tanken att öka intresset och rekrytera fler till gruppen genom att skapa en eller 
fler ängar i Slottsskogen. Det ledde till ett möte med chefen i Slottsskogen, Per Åberg, som 
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var mycket positiv. Han ritade upp tänkbara områden i skogen för att kunna anlägga en eller 
flera ängar om vi vill och orkar. Efter inbjudningar i Facebook och text på hemsidan har 
gensvaret varit stort. 

Idag (160212) är vi ett 20-tal NYA personer som vill vara med i arbetet att anlägga och sköta 
ängen/ängarna tillsammans med kommunen. Arbetet med Skändla äng kommer fortsätta 
som förut eller helst bättre och ytmässigt större. 

I Slottsskogen kommer arbetet förmodligen efter en del gemensamma planeringsmöten att 
se ut ungefär som följer: 

• Söka ekonomiskt stöd för kursgenomförande och material och tips emottages 
tacksamt! 

• Planering av förberedelser inför "skapandet" som i huvudsak kommer ske med 
kommunens försorg, dvs schakta bort jord från ytor. 

• Planering av studier inför ovanstående och kommande arbete som tex sådd. 
• Kurs i liehantering och slåtterteknik. 
• Kanske kurs i gärsgårdsbygge runt ängen. 
• Planering av träffar i/runt ängen för allmogen med ornitologer, entomologer och 

botaniker och kanske biodlare. 
• Planering och uppsättning av info-material runt ängen. 
• Slåtter i augusti och kanske efterbete med djuren från skogen. 
• Fortsatta samtal och kanske planering för de som vill bli ännu bättre i slåttern genom 

att samarbete med botanikerna som kanske ruskar igång skötseln igen av sina ängar 
i Botaniska och samarbete med Föreningen för Kulturmarker som också behöver 
slåtterhjälp. 

 

Dessutom är Ängsgruppen med som stöd (ömsesidigt) med ett gäng grannar i Guldheden 
som också ska skapa ängsytor tillsammans med kommunen. Vi samarbetar där med 
Studiefrämjandet som naturligtvis också är med i Slottsskogen. 

Avslutningsvis tror vi att jobbet i Slottsskogen kommer skapa större intresse för biologisk 
mångfald, skapandet av fler ängar i regionen istället för gräsmatteöknarna som breder ut sig. 
Vi tror att ögat kommer se skönheten med en äng och tillsammans med skickliga guider på 
plats öka intresset att vara med och få ökad förståelse för nödvändigheten av ängar och 
dess skötsel. 

 

 

 

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Göteborg 

2016-03-09 


