
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.  
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Sammanfattning av styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Göteborg  

25 augusti 2020 

Närvarande:  

Jan Gustafsson, Oskar Tagesson, Ann-Marie Ljungberg, Viktoria Janovskis, Thomas Röstell, Sebastian 

Thisted, Mats Andersson, Anders Johnard och Bo Jönsson.  

 

Beslut fattade av Arbetsutskottet 

Inget att ta upp. 

Rapportering  

Genomgång av aktiviteter som varit under sommaren, bland annat Liekurs med 

efterföljande slåtter i Skändla som var mycket uppskattat och uppmärksammat i 

media.  

Yttranden detaljplaner  

Stadsplaneringsgruppen har lämnat ett yttrande angående Detaljplan för bostäder vid 

Karl Gustavsgatan inom stadsdelen Landala.  

- Gruppen har blivit uppmärksammade av många nationellt! Både i föreningen och 

även från andra myndigheter. 

Frölunda kulturhus tak 

År 2017 gjorde Chalmeristerna sin årliga insamling i samband med nollningen och de 

insamlade medlen (124 510 kr) överlämnades till Naturskyddsföreningen i Göteborg 

under förutsättning att vi använde dom till solceller. Vi har nu tillsammans med 

Göteborg stad satt upp solceller på Frölunda Kulturhus tak och vi har där finansierat en 

mindre del av solcellerna, motsvarande de insamlade 124 510 kr. 

Förhållningsregler och ansvarsfördelning 

Godkänns av styrelsen. Båda dokumenten kan tas upp när som helst om det av olika 

anledningar finns behov av ändring.  

Planering av det uppskjutna årsmötet 

Årsmötet genomförs digitalt söndag den 4e oktober klockan 15:00.  



Anders ska ta reda på om vi skulle kunna erbjuda deltagarna på mötet en länk till en 

film, eller liknande.  

Styrelsemöte i det gröna 

Nästa styrelsemöte är i trädgårdsföreningen, den 21 september. Fika från klockan 

17:30, Thomas är fikaansvarig. 

Få igång verksamheten i höst 

Sebastian och Oskar ska höra med grupperna hur det går med arbetet nu under 

Corona, vad de har på gång och om de behöver stöd i arbetet.  

Anders och Ann-Marie ska skriva ihop en text om bokcirklarna. 

Trafikförsörjningsprogrammet 

Viktoria sammanställer kretsens svar på remiss för trafikförsörjningsprogrammet med 

stöd av Mats. Viktoria skickar ut mejl till grupperna och styrelsen. 

Fältbiologerna i gång 

Bo har gett fältbiologerna nyckel och visat dem lokalerna och åtas sig att vara fadder 

för dem. De är inbjudna till ett kommande styrelsemöte. 

Uppföljning jättebalsamin 

Ann-Marie tar frågan om jättebalsamin i Slottsskogen vidare och Oskar hör med 

Ängsgruppen om de vill göra någon aktivitet kring det. 

Medlemsresan 

Anders med stöd av Sebastian arbetar med medlemsresan – ett sätt att motivera 

ideella.  

Ekonomi  

Enligt budget.  

Övrigt 

Axel och Oskar har sökt projektmedel för ett Attefallshus med fladdermusfasad.  

Kommande aktiviteter  

200901 Temakväll Grön infrastruktur, onlineföreläsning och workshop. 

Stadsplaneringsgruppen 


