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Sammanfattning av styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Göteborg  
21 augusti 2019  
Närvarande: Jan Gustafsson, Oskar Tagesson, Thomas Röstell, Viktoria Janovskis, Ann-
Marie Ljungberg, Sebastian Thisted, Anders Johnard och Anders Ridderström, Mats 
Andersson, Gunnar Isaksson (besök).  

Besök: Gunnar Isaksson  

Berättar om hur filmning går till med den nya utrustningen. 

Beslut fattade av Arbetsutskottet 

Arbetsutskottet har inget att ta upp.  

Rapportering  

Genomgång av aktiviteter som varit i juni-augusti.  

Yttranden detaljplaner  

Inga nya yttranden att ta upp.  

60 års firande – Rapportering om arbetets gång.  

Vi har fått besked om att vi får vara i Slottsskogen 28 september, 
polistillstånd återstår. Planeringen är i full gång. Två musikakter är klara. De 
intressegrupper som kan kommer att hålla i aktiviteter under firandet. Vi 
letar fram förenings-t-shirts att göra tryck på inför firandet och för andra 
events. 

Fräscha upp hemsidan 

Axel har påbörjat arbetet med att göra hemsidan trevligare. 

Ansökan till postkodstiftelsen 

Naturskyddsföreningen i Göteborg ansökte om medel för totalt fem projekt 
men fick avslag på samtliga.  

Fråga om att närvara vid Mässa  

Social Science Environment Association, SSEA, är en studentförening och 
håller en mässa 25/8. Förfrågan om intresse att närvara skickas ut till 
grupperna. 

Civil olydnad 

Riks är på gång med en skrivelse om föreningens ställning till civil olydnad.  



Styrelsen har tagit beslut om att vi stödjer Fridays for future. Styrelsen har 
vidare tagit beslut om att vi stödjer Gretas uppmaning till strejk för klimatet. 

Får jag säga och tycka vad jag vill?  

Vi är ense om att vi får tycka olika men med olika grad av ansvar beroende 
på vad en skriver under med. 

Ekonomi  

Ekonomin enligt budget.  

Kommande aktiviteter  

3 september: Handla miljövänligt-gruppen. Slow Fashion. Studiecirkel. 
7 september: Regional upptakt. Med pocketbok- och sticklingsbyte. 
11 september: Handla miljövänligt-gruppen. Slow Fashion. Studiecirkel. 
11 oktober: Skogsexkursion vid Olofstorp 
September: Ängsgruppen. Skördefest i Olofstorp. 
28 september: Naturskyddsföreningens 60 årsfirande i Slottsskogen. 

Övriga frågor 

1. Inbjudan, riksdagsledamot Emma Berginger  
Möte ang höghastighetståg.  

2. Debattartiklar  
Viktoria har skrivit om jordbruksmark som publicerades i ETC.  
Ann-Marie har skrivit om tillståndet i haven, framförallt västkusten, den 
publicerades i GP. 

3. Intervju, SR  
Mats deltog i en intervju i Rya skog där han besvarade frågor om skogsbruk i 
naturreservat. Kommer sändas i P4 Göteborg. 

4. Inbjudan, Doc lounge  
Inbjudan om att delta den 1/10 på Folkteatern under visningen av 
dokumentärfilmen Honeyland. Anders R deltar och pratar om bin och eventuellt 
visar hur en bygger ett insektshotell.


