
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  

14 april 2020 

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

Röstell, Lena Nilsson, Mats Andersson, Anders Johnard, Elin Winberg och Bo Jönsson.  

Beslut fattade av Arbetsutskottet 

Inga nya beslut. 

Rapportering  

Genomgång av aktiviteter som varit i mars.  

Yttranden detaljplaner  

Inga nya yttranden. 

Elin som styrelseledamot 

Valberedningen har föreslagit Elin Winberg som ny ledamot i styrelsen men hon kan 

inte väljas in innan årsmötet. Styrelsen beslutar att godkänna arbetsutskottets förslag 

om att adjungera Elin in i styrelsen till dess att årsmötet kan hållas.  

Förhållningsregler och ansvarsfördelning  

Styrelsen tog beslut om att godta föreslagna förhållningsregler. På mötet gick styrelsen 

igenom ansvarsfördelning. Styrelsen besluta att AU-möte ska hållas som tidigare.  

Årsmötet uppskjutet samt information till medlemmar 

Årsmötet skjuts upp till hösten. Anders Johnard skickar ut all information om 

verksamhetsberättelse- och plan via våra kanaler.  

Digitala stöd 

Anders Johnard startar upp Slack och utbildar Styrelsen och grupperna i hur vi ska 

använda det.  

Ekonomi 

Bo har slutfört bokslut och preliminär budget. Ekonomi enligt budget. 

Kommande aktiviteter 



22 april: Naturskyddsföreningen. AW i skogen: Tyst vandring i Änggårdsbergen. 

25 april: Naturskyddsföreningen. AW i skogen: Tyst vandring utmed Säveån.  

3 maj: Naturskyddsföreningen. Vårvandring i Rya skog.  

13 maj: Handla miljövänligt-gruppen. Förläng livet på dina kläder.  

Övriga frågor 

1. Gröna cirklar har lanserats i olika kanaler samt med egen hemsida.  

2. Axel kommer nu, utöver sitt ordinarie arbete, stödja grupperna i att övergå till ett digitalt 

arbetssätt samt samla dem till att tänka kreativt kring vilken aktivism som kan utföras online, 

fysiskt hemifrån eller utomhus med social distansering.  

3. Stadsplaneringsgruppen samverkas med Hyresgästföreningen som nu har tillsatt en ny roll 

för stadsplanering och håller på att ta fram en strategi för detta. 

4. Anders Ridderström har tyvärr avgått från styrelsen, en tackblomma är skickad. 


