
Här nedan följer en sammanfattning av Styrelsemötet 16 september 2019. Framöver kommer ett 

sådant här dokument läggas ut efter varje möte. Syftet är att ge medlemmar en inblick i styrelsens 

arbete i Naturskyddsföreningen i Göteborg.  

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Sammanfattning av styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Göteborg  

19 november 2019 

Närvarande: Jan Gustafsson, Oskar Tagesson, Thomas Röstell, Lena Nilsson, Ann-Marie 

Ljungberg, Anders Johnard, Sebastian Thisted, Viktoria Janovskis och Bo Jönsson.  

Beslut fattade av Arbetsutskottet 

Inga nya beslut.  

Rapportering  

Genomgång av aktiviteter som varit i oktober-november.  

Yttranden detaljplaner  

Inga nya yttranden.  

Vi håller oss på jorden 

Styrelsen uppmuntrar till att vi sprider det i våra kanaler.  

Uppdatering traineer 

Naturskyddsföreningen har ett trainee-program för unga. De får fördjupa sig i 

miljöfrågor och hur de kan bidra till en bättre värld. Det här läsåret har Göteborgs 

krets tagit emot tre trainees. Styrelsen stöttar dem i deras projekt. 

Kampanj: Göteborg kan grönare  

Kampanjen är lanserad, finns att följa på hemsidan. Pressmeddelande är utskickade. 

En debattartikel har publicerats i GP.     

Information om prylbytardagen 

Riks utlyser en ny dag där vi kan byta grejer med varandra, som ett svar på Black 

Friday. Handla miljövänligt gruppen genomför aktiviteten på Världskulturmuseet den 

30 november klockan 11-16.  

Ljusmanifestation  

Den 10 december planerar Naturskyddsföreningen en ljusmanifestation för att 

minnas de hundratals miljöförsvarare som dödats varje år. Manifestationen sker för 

att uppmärksamma behovet av att stoppa våldet och det hot som många 



miljöaktivister lever under. Styrelsen uppmuntrar medlemmar att delta och sprider 

eventet i sociala medier. 

Mini-ängar 

Projektansökan om mini-ängar i stan är inskickad till fastighetskontoret 31 oktober.  

Äventyrsgruppen och Evenemangsgruppen 

Arbetsutskottet föreslog att grupperna läggs ner till följd av att de är inaktiva. 

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.  

Föreläsningspaket från Riks 

Arbetsutskottet är positiv till föreläsningspaketet och föreslår att vi genomför det. 

Styrelsen håller med och Styrelsen hjälper till i genomförandet av dessa med bland 

annat ordnande av lokal.  

Ekonomi  

Ekonomin enligt budget.  

Kommande aktiviteter  

30 november: Handla miljövänligtgruppen. Prylbytardag.  

Handla miljövänligtgruppen. Planeringsträff för nya medlemmar. 

Klimatgruppen. Föreläsning av Per Bengtsson från Riks för Företagsgruppen 

”Avenyfamiljen”.  

Övriga frågor 

1. Foto av miljöförstöring i Göteborg: Styrelsen gav förslag på områden. 

2. Ekocentrum: Beslut om att Styrelsen kan lova 30 000 kronor mot att vi får se en plan över 

vad pengarna ska användas till samt att eventuellt någon motprestation. 

3. Ailos resa: Vi har möjlighet att stå i foajen – sprider i våra kanaler.  

4. Förslag om att starta bokcirkel om det positiva kring miljöfrågor.  

5. Förslag om Workshop för att möta trollen.  


