
Här nedan följer en sammanfattning av senaste styrelsemötet. 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  

20 februari 2020 

Närvarande: Jan Gustafsson, Oskar Tagesson, Ann-Marie Ljungberg, Viktoria Janovskis, Thomas 

Röstell, Lena Nilsson, Anders Ridderström, Sebastian Thisted, Mats Andersson och Bo Jönsson.  

Beslut fattade av Arbetsutskottet 

Inga nya beslut. 

Rapportering  

Genomgång av aktiviteter som varit i februari.  

Yttranden detaljplaner  

Inga nya yttranden. 

Årsmötet 2020 

29 mars är det årsmöte i Frölunda kulturhus. Alla praktikaliteter inför mötet är 

förberedda.  

Verksamhetsberättelse 

Styrelsen godkände verksamhetsberättelsen för året 2019. 

Filmvisning på Naturhistoriska museum  

Naturfilm inspelad i Indien. Anders R kontaktar Naturskyddsföreningen för att 

diskutera dag och upplägg. Bohusläns Natur med Svante.  

Verksamhetsplan 2020  

 Genomgång av dokumentet. 

Kaprifolpriset och stinknävan  

 Bordlägger till nästa styrelsemöte. 

Riks utbildning ”Samskapande workshops”  

Syftet var att läsa sig att hålla idéutvecklande workshop med externa parter för att nå 

mål lokalt. Två representanter gick på utbildningen. 



Klädbytardagen 

Styrelsen beslutar att godkänna Handla miljövänligt-gruppens budget till 

klädbytardagen. 

Politiker-hearing  

 Politiker hearing med Göteborg stads politiker om klimatfrågan Inträffar i april.  

Samverkan med grannkretsar kring angränsande områden 

Ett grönstråk mellan Ängggårdsbergen och Sandsjöbacka. Området ska krympa och 

kanske förstärkas. Vi ansluter oss till grannkretsen, genom Stadsplaneringsgruppen, 

och stärker dem.  

Ekonomi 

Enligt budget. 

Kommande aktiviteter 

22 februari: Naturskyddsföreningen Väst. Våra våta platser – vatten, våtmark och 

strandskydd. Föreläsning och workshop med sakkunniga från riksföreningen.  

22 februari: Förläng livet på dina kläder. Workshop. HMV-gruppen. 

25 februari: Föredrag: En ny ekoby på Hisingen. Stadsplaneringsgruppen. 

5 mars: Föredrag: Göteborg kan grönare. Stadsplaneringsgruppen. 

7 mars: Verkstad: Bygg en fågelholk på Naturhistoriska. Ängsgruppen. 

Övriga frågor 

1. Styrelsen ställer sig bakom upprop angående att stoppa Preem raff 

2. Styrelsen beslutar att Lena blir representant för Länsförbundet  

3. Sjöfartsleden. Sjöfartsled söder om Vinga, ska bredda på vissa ställen och gå från 13 meters 

djup till 18 meters djup. Muddras och ev sprängas. Dumpas väster om Vinga.   

4. Styrelsen besluta om att inte ha Studiefrämjandets logga på hemsidan.  


