
 
 
 

Verksamhetsplan 2018 
 

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.  
 
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 (det kansli som är till för att stödja de ideellt aktiva och som är 
gemensamt inom länsförbunden i Västra Götaland samt Halland). Vi har också tillgång till möteslokal, 
pentry, förråd, skrivare mm. I och med detta är alla Naturskyddsföreningens verksamheter i Göteborg 
samlade på ett ställe. 
 
Samverkan inom Naturskyddsföreningen 
Göteborgskretsen är representerad i styrelsen för vårt länsförbund Naturskyddsföreningen i Bohuslän, 
och vi har regelbunden kontakt med Kansli Väst. 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 med 
finansiering/tjänster 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. 
 
Projekt 
Styrelsen har tillsammans med representanter från grupper och medlemmar skickat in en ansökan om 
valprojekt till Riksföreningen. Projektet innehåller bl a idéer om fokus på barn, och ungdoms-
perspektivet i politiken, intervjuer av de politiska partierna i kommunfullmäktige och olika typer av 
kommunikation och marknadsföring av resultatet, både som ren marknadsföring och ihop med 
musikevenemang.  
 

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 har ett övergripande ansvarar för alla aktiviteter samt för årsmötet och därutöver 
ett antal aktiviteter som läggs in i programbladet.  
 
Kommunikation 

Kretsen kommer att under 2018 satsa på att effektivisera och samordna kommunikationen mellan våra 
olika kanaler för att bli snabbare och nå fler med budskap om vad vi gör i föreningen.  
 
Kretsen har en mycket aktiv Facebooksida, Naturskyddsföreningen i Göteborg, med 3 500 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. Under året kommer vi att satsa på reklam för sidan för att ökan antalet följare till 
6 000. 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.  
 
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 2017 återstartats genom en ny sammankallande för 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. 
 

Intressegrupper 
 
Handla miljövänligtgruppen 
Studiecirkel mat, klimat och miljö: Vi planerar en studiecirkel på temat mat, klimat och miljö i början 
av året, start 5 februari.  
 
Klädbytardagen: Vi planerar klädbytardagen som i år kommer att ske i samverkan med 
Världskulturmuseet och äger rum lördag den 14 april.  
Se separat förslag till budget.  
 



 
 
 
För-så i en förpackning: Söndagen den 15 april kommer vi att köra återbrukspyssel ”för-så i en 
förpackning” i samverkan med Naturhistoriska museet. Aktiviteten sker i samband med Göteborgs 
stads skräpplockardagar.  
 
Riksupptakt Miljövänliga veckan: I år är det ett nytt tema för miljövänliga veckan ”Ta vara på det du 
har” och eftersom det är ett nytt tema så är det också en riksupptakt för detta tema under våren, 17–
18 mars i Eskilstuna. Vi kommer vara några som åker på denna för att få med oss information att 
använda inför kommande aktiviteter.  
 
World Fair Day: I samband med att Naturhistoriska museet uppmärksammar World Fair Day den 12 
maj så kommer vi att ta fram en utställning  
 
Världsmiljödagen: Önskemål har kommit att vi ska göra något i samband med världsmiljödagen den 
5 juni.  
 
Regional upptakt: Vi kommer att delta på årets regionala upptakt inför miljövänliga veckan och tror 
att temat Ta vara på det du har, kan vara ett tema som lockar till engagemang.  
 
Studiecirkel: Inför miljövänliga veckan så kommer vi att träffas för att skapa oss mer kunskap om det 
nya temat samt skapa någon form av utställning på detta tema att användas under miljövänliga 
veckan.  
 
Miljövänliga veckan: Under den första helgen, 30 september planeras ett samarbete med 
Naturhistoriska museet på det nya temat ”Ta vara på det du har”.   
 
Under Miljövänliga veckan, vecka 40 kommer vi att samarbeta med Naturhistoriska museet, Drottning 
Blankas gymnasium (stylisteleverna) och Moyana Corigan med aktiviteter under den sista helgen, 7.8 
oktober, då vi tillsammans gör ett avslut av kampanjen Fräsch på riktigt. Förhoppningsvis så får vi 
dessutom en riktigt intressant föreläsare i samband med denna helg.  
 
Kulturnatta: Det finns önskemål om att göra något utåtriktat under kulturnatta.  
 
Köpfria dagen: Eventuellt gör vi något i samband med den köpfria dagen.  
 
Studiebesök: Det har kommit önskemål om att göra något studiebesök på t ex en ekologisk gård, 
Renova, en stadsodling, eventuellt så får vi till det.  
 
Vi planerar för att besöka Moyana Corigan, ett lokalt företag som tillverkar kosmetiska produkter för att 
få mer info från dem samt ge möjlighet att fler hittar dit. De vill få möjlighet att certifiera någon av sina 
produkter.  
 
Planeringsträffar: Vi kommer att träffas och planera vad vi vill göra med jämna mellanrum under året.  
 
Hållbart julpyssel: I november/december skiftet så planerar vi att återupprepa förra årets succé med 
hållbart advents- och julpyssel på Naturhistoriska museet.  
 
 

Klimatgruppen 
Sammanfattning 
Under 2018 vill vi idka dialog med ansvariga aktörer inom lokal och regional klimatpolitik, bidra till 
upplysning och opinionsbildning i klimatfrågan, samt verka för förbättrad kommunikation och 
samarbete mellan aktiva, Klimatnätverket och andra delar av Naturskyddsföreningen. 
 
  



 
 
 
Gruppens mål 
• Vår vision är att verka för en samhällsomställning i riktning mot klimatmässig hållbarhet lokalt, 
nationellt och internationellt. Klimatgruppen kan välja att driva, delta i eller stödja alla sådana projekt 
eller aktioner som är i samklang med visionen och med Naturskyddsföreningens riktlinjer 
• Det övergripande målet för vår lokala verksamhet är att Göteborgs klimatpåverkan ska minska i en 
omfattning och takt som är i samklang med Naturskyddsföreningens klimatpolicy, dvs nollutsläpp 
2030, vilket innefattar en halvering senast år 2022. Vi ska verka för att klimatmål och klimateffekter 
beaktas i alla lokala och regionala beslut  
 

Planerade aktiviteter och budget 
 
Träffar 
Klimatgruppen träffas ungefär var tredje vecka (undantag semestertider) kl 18.00 på varierande 
veckodagar, i föreningens lokal på Första Långgatan. Ambitionen är att varje gång ha ett 
"miniseminarium" där medlemmar eller inbjudna gäster berättar kort om ett aktuellt klimatrelaterat 
ämne 
 
Politikerdialog 
Vi har som ambition att presentera vårt lokala klimatåtgärdsprogram för kommunala 
politiker/tjänstemän och ha en dialog med dem om detta (inkl uppföljning av tidigare dialoger). 
Dessutom vill vi fortlöpande ha en intern diskussion om utformningen och presentationen av 
klimatåtgärdsprogrammet. 
 
Vi vill också delta i kretsens aktiviteter inför valet för att få en redovisning av var partierna står i 
miljöfrågorna. 
 
Bevakning av lokal klimatpolitik 
Vi vill hålla oss uppdaterade om kommunala och regionala planer och beslut med klimatrelevans på 
ett så tidigt stadium som möjligt, och vid behov framföra synpunkter på dessa genom direkt kontakt 
med ansvariga och/eller debattartiklar eller andra opinionsyttringar. För att möjliggöra detta är det 
viktigt att remisser från kommunalt och regionalt håll kommer gruppen till del i god tid, och vi vill gärna 
ha en dialog med kretsen och regionkansliet om hur man kan säkerställa detta. 
 
Västra Götalandsregionen har under 2017 inrättat ett klimatråd där Naturskyddsföreningen är 
representerad genom generalsekreterare Karin Lexén. Vi vill hålla en fortlöpande dialog med henne 
om den regionala klimatpolitiken och framföra vår syn på regionens planer och beslut härvidlag. 
 
Utåtriktad aktivitet 
Vi vill fortsätta samverka med nätverket Klimatsamling för bred opinionsbildning i klimatfrågan, t ex 
genom manifestationer, gemensamma "opinions-workshops" för att driva lokala frågor, skriva 
debattartiklar och ge bidrag till innehållet i Klimatsamlings lista med förslag på vad den enskilde kan 
göra i klimatfrågan (http://klimatsamling.se/vadkanmangora/).  
 
Vidare vill vi informera om klimatfrågan, presentera klimatgruppens arbete för allmänheten och värva 
nya medlemmar, minst två gånger under året. Detta kan ske genom egna presentationer eller genom 
att vi bjuder in intressanta och kunniga talare till offentliga evenemang. Vi planerar att arrangera dessa 
i samarbete med andra aktörer som Ingenjörer för Miljön, Naturhistoriska Muséet, Världskulturmuseet 
eller biblioteken. Det kommer också att ske i samarbete med kretsens nybildade evenemangsgrupp. 
 
Aktiviteter riktade mot andra delar av Naturskyddsföreningen 
Vi vill gärna nätverka med andra klimataktiva i Västsverige för att stärka varandra och hitta ev 
gemensamma framtida projekt. Vi vill också påverka hur Klimatnätverket fungerar, så att flödet av 
information mellan Riks olika delar och lokalt klimataktiva förbättras (t ex genom att teman och innehåll 
för kampanjer kommuniceras ut i god tid). 
Vi vill också samverka med aktiva i andra delar av kretsen och deltar gärna i gemensamma aktiviteter 
under året.  
 



 
 
 
Andra aktiviteter 
Studiebesök, t ex i klimatsmarta bostadshus eller anläggningar för förnybar energi. 
Motionsskrivande för och deltagande i Klimatriksdag 2018 (stöds/sponsras av flera delar av 
Naturskyddsföreningen, inkl Riks). 
 
 

Havsnätverket Väst 
Havsnätverket Väst planerar att fortsätta jobba med utåtriktade aktiviteter, med syfte att sprida 
naturglädje och information om Västerhavet. Under verksamhetsåret 2018 kommer vi att fokusera på 
flertalet områden såsom skräp i haven, fritidsbåtars miljöpåverkan, läkemedels påverkan på 
vattendrag.  
 
Samarbete med Ekocentrum 
Ekocentrum vill under 2018 ha ett samarbete med Havsnätverket Väst om havsrelaterade frågor. I 
anslutning till Världsvattendagen 21 mars är det tänkt att ha en förberedande föreläsning om 
läkemedel i vatten. Vi har tillsammans med Ekocentrum bildat en arbetsgrupp om detta, för att planera 
vidare höstens samarbeten. 
 
Samarbete med Göteborgs Naturhistoriska Museum  
Göteborgs Naturhistoriska Museum fokuserar varje år på att hålla kusten ren och belysa vikten av att 
inte skräpa ner. Havsnätverket Väst planerar för att vara en del av detta initiativ och vill arrangera en 
“Skräpplocknings-dag” i Göteborgsområdet, den 14:e april.  
 
Havs- och Vattenforum 
Vi vill ha möjlighet att delta med representanter till vårens Havs- och Vattenforum 16-17 maj, som i år 
har temat “Från källa till hav”. Forumet riktar sig till alla aktörer inom vattenfrågor och Havsnätverket 
Västs närvaro skulle fylla en viktig funktion som representant för en lokal frivilligorganisation. Det 
skulle ge oss möjlighet att uppdatera oss om läget inom havs- och vattenförvaltningen och knyta 
viktiga kontakter för framtiden. Vi har dessutom två år i rad blivit nominerade till deras pris Sjöstjärnan, 
ett pris för lokalt engagerat vattenvårdsarbete. Det hade därför varit spännande att detta år vara på 
plats vid tillkännagivandet av årets pristagare. För att ha möjlighet att vara med under forumet behöver 
vi ansöka om bidrag till anmälningsavgiften (se Budget).  
  
Nätverksträff Havsnätverket (riks) 
Havsnätverket Väst planerar för att minst 2 personer kommer att besöka nätverksträffen för 
Havsnätverket Riks, i Uppsala den 15-17 juni. Denna träff kommer vara i anslutning till riksstämman.  
 
Havsnätverket Väst kommer också medverka på kommande nätverksträffar under året.   
 
Västerhavsveckan 
Havsnätverket Väst kommer att vara med i planeringen inför Västerhavsveckan och under 
evenemanget, men i vilken form är ännu inte bestämt. Västerhavsveckan kommer i år vara mellan 4-
12 augusti.  
 
Temadag om fritidsbåtars miljöpåverkan 
Under våren vill Havsnätverket sprida information kring giftiga båtbottenfärger (i anslutning till 
projektet: Ren båtbotten utan gift), alternativ till dessa samt diskutera hur fritidsbåtar påverkar våra 
kustområden. Projektet är ännu inte planlagt i detalj men en temadag, eventuellt i samarbete med en 
marina, är planen. För att genomföra denna temadag kommer vi behöva ansöka om bidrag till att ta 
fram nytt material samt övriga omkostnader, såsom transport och fika (se Budget). 
 
Integrationsprojekt  
Havsnätverket Väst planerar dessutom att genomföra ett integrationsprojekt tillsammans med en klass 
som läser SFI, där vi vill, på ett enkelt sätt bjuda in till att umgås i havsmiljöer i Göteborgsområdet. 
 



 
 
 
Utflykter 

1. Havsnätverket Väst planerar in en utflykt till Kullaberg i Skåne, eventuellt i samarrangemang 
med Skånes Naturskyddsförening där vi har kontaktpersoner.  Kullaberg är känt för sina 
reservat och en stor population tumlare. Tanken är att göra en aktivitet tillsammans med den 
lokala kretsen, för att stärka vårt samarbete och upptäcka det fantastiska området. För att 
kunna genomföra denna aktivitet kommer Havsnätverket Väst att behöva ansöka om pengar 
för reseersättning (se Budget).  

2. Havsnätverket Väst planerar också in en intern teambuildning tillsammans med Catxalot. 
Catxalot jobbar med att på ett hållbart sätt skörda vild tång, och använda denna miljö- och 
klimatsmarta resurs till bla. mat, hudvård och konst. Under denna dag kommer vi tillsammans 
med Catxalot lära oss att plocka och använda tång. Catxalot tar 300:-/timme och person för en 
sådan aktivitet. För att genomföra denna aktivitet kommer Havsnätverket Väst ansöka om 
pengar (se Budget).    

3. Vi planerar också en eventuell utflykt för allmänheten till snorkelleden på Stora Amundön, där 
vi kommer finnas till hands med kunskap, håvar och vattenkikare.  

 
Datum för utflykterna är ännu inte bestämt, men kommer beslutas längre fram i vår.  
 
Övriga aktiviteter 
Havsnätverket Väst kommer under våren att delta i minst ett möte på 8-fjordar, där vi vill sprida 
information om vad vi gör samt hålla oss uppdaterade med vad som händer i området.  

Under året planerar vi att ha 8–10 ordinarie möten under året med 6-10 deltagare/möte. Utöver det 
kommer vi att ha planeringsmöten i våra arbetsgrupper. Under våra möten står vi för ekologiskt fika 
som betalas med handkassan. 
 
Havsnätverket kommer att åka ner till Malmö för att stötta uppstartandet av en ny intressegrupp för 
havsfrågor i Naturskyddsföreningen.  
 
Vi är självklart öppna för samarbeten och aktiviteter som kommer in under året.  
 
 

Stadsplaneringsgruppen 
Sammanfattning  
Syftet med gruppen är främja en grön och hållbar stad där människa och natur kan leva i samspel. En 
stad där alla har nära till grönområden, där vi bygger klimatsmarta hus och där naturområdena har ett 
rikt växt- och djurliv. Stadsplaneringsgruppen kommer arbeta med vår grönstrategi och Göteborgs 
stads styrdokument för att påverka stadens planarbete genom att skriva yttranden. Vi vill också 
inspirera och berätta om hur framtidens gröna, artrika och hållbara stad kan se ut. Kanske genom att 
komma med förslag och illustrationer i yttranden, hålla föredrag och vara med i samtal.  
 
Målet med gruppen under året är lära sig mer kring hållbara städer och hållbar stadsbyggnad. Hur 
planerar man bra gatumiljöer, hur skapar man en stadsmiljö för människan. Mobilitetslösningar. Vi ska 
under året skriva en strategi och förfina grönkartan. Under året vill vi också lära oss mer kring plan-och 
bygglagen, miljöbalken, planeringsprocesser, författande av yttrande samt läsa in sig på stadens 
styrdokument. Önskemål finns också kring lära sig utvärdera naturområden, hur ser rika naturvärden 
ut, hur fungerar skötsel, vad är tätortsnära natur samt mer om grön infrastruktur och gröna samband.  
Kommunikationen med medlemmar sker mestadels genom maillista i gruppen. Vi kommer även 
förenkla informationen på hemsidan om inlämnande yttranden och förmedla info kring vår kommande 
strategi. Vi kommunicerar gärna även genom en egen Facebook-grupp, men behöver resurser för det. 
Kommer ta med inlämnande yttranden i NF nyhetsbrev en gång i månaden.  
 
Planerade aktiviteter 
Vi träffas en gång per månad i Naturskyddsföreningens lokal.  
 



 
 
 
Specifikation av stora och viktiga aktiviteter  
Utbildning i ”Introduktion i miljörätt”  
I höst planera in liknande kurs som hölls i Stockholm ”introduktion i miljörätt” av Florian Reitmann. Han 
är medlem i naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg i Stockholm.  
Syfte Lära om mer om miljöbalken, planeringsprocesser, lyckade exempel m.m.  
 
Workshop – kollaborativ ekonomi och hållbar stadsutveckling  
En kväll med tema ”kollaborativ ekonomin” och dess betydelse och påverkan på hur en framtida stad 
kommer att se ut. Emma Öhrwall (studiefrämjandet) kommer och föreläser och vi planerar workshop i 
ämnet.  
Syfte Att få en bra diskussion och få kunskap inom området för att kunna föreslå åtgärder i Göteborgs 
stadsutveckling.  
 
Tryck av strategin ”Hållbar stadsutveckling – för en grön, artrik och hållbar stad”  
Strategidokumentet behöver ev. tryckas upp, i eventuellt 70 exemplar. Kostnad kanske 100 kr per 
”bok”  
 
”Artland” – Föreläsning på naturhistoriska  
Torsdagen den 3 maj presenterar Oskar Tagesson sitt examensarbete ”Artland” på Naturhistoriska.  
Syfte Informera och inspirera om biologisk mångfald, arkitektur och stadsbyggnad. Samt 
marknadsföra stadsplaneringsgruppen på Naturskyddsföreningen.  
 
 

Ängsgruppen 
 
1. Fortsatt skötsel av Skändla äng 
2. Genomföra en liekurs tillsammans med Botaniska Trädgården som förra året. 
3. Fortsätta samarbetet med Föreningen Kulturmarker, både vad gäller slåtter och botanikkurs. 
4. Försöka skapa en liten planeringsgrupp i gruppen för att undvika "enmansjobb". 
5. Vi kommer även i år att bygga holkar tillsammans med Naturhistoriska Muséet. 
 
 

Äventyrsgruppen 
Under året planeras för ett antal aktiviteter, bl a en-timmes promenader för att göra det enkelt att 
komma igång och få upp genomförandet av aktiviteter en till två gånger per månad. Detta är navet i 
gruppen. Tanken är att vara lyhörd för önskemål om andra aktiviteter, bl. a. planeras ett besök i 
grottan i Hällersåker. Gruppen har också en Facebooksida, ”Äventyrsgruppen” som man kan följa för 
att se planerade evenemang. 
 
 

Natursnokarna 
Under 2017 var det enstämmiga intrycket från grupperna att det är ledarbrist som är den mest 
begränsande faktorn för verksamheten. Kortedalagruppen har till och med så många deltagare att de 
inte vill göra mer reklam för sina träffar då det redan i dagsläget deltar personer från hela staden på 
aktiviteterna. Målet är att det ska ske en snokledarutbildning under året så att befintliga grupper kan 
avlastas, och helst också nya startas. 
 
På snokledarträffen i november 2017 diskuterades om det skulle arrangeras ett gemensamt snokläger 
för grupperna i Västsverige. Planeringen inför detta har så smått startat men det är ännu inte spikat 
om det blir av. 
 
Kortedalagruppen har planerat fem träffar under våren med olika teman. Huvudledaren för gruppen i 
Härlanda-Örgryte väntar barn i februari och har därför inte planerat några träffar, men siktar ändå på 
att få till två stycken under senare delen av terminen. Hen har också kontakt med den vilande 
Utbygruppen för att eventuellt få till ett samarbete. 
 



 
 
 
Sammanfattningsvis finns ett stort intresse för att snoka i Göteborg, men det saknas ledare. Styrelsen 
(Joel) och Maja kommer därför under 2018 att fokusera på att engagera fler ledare. Samarbetstankar 
mellan de olika grupperna är redan på gång, både av sig själva och via Maja, och det finns planer på 
ett länsläger till sommaren. Det finns med andra ord många planer och tankar som förhoppningsvis 
kommer inledas under 2018! 
 
 
 
2018-02-07 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Göteborg 
 


