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Omval till styrelse 

Lena Nilsson, ordförande, 1 år 

Som ordförande vill jag vara med och utveckla föreningen för att väcka opinion och påverka 

beslut bland annat rörande naturskydd och miljövård samt att samhälle och verksamheter 

anpassas efter naturens förutsättningar. 

Ordförande sedan 2015. Gick 2014 – 2015 Naturskyddsföreningens diplomutbildning i 

hållbart ledarskap. Ingenjör i miljöteknik, arbetar som miljöstrateg inom Västra 

Götalandsregionen. 

 

Jan Gustafsson, 2 år 

Jag har under många år jobbat med fokus på hållbar stadsutveckling. Särskilt inom 

transportområdet och där speciellt med att förbättra kollektivtrafiken och öka 

kollektivtrafikresandet i Göteborgsregionen. 

 

Bo Jönson, 2 år 

Pensionär tidigare controller på SKF Sverige. Intresserad av kulturlandskap och 

jordbruksfrågor. Gick med i föreningen 1970. Har varit kassör i kretsen några år. Ser 

Naturskyddsföreningen som en mycket trovärdig och kunnig förening med många 

engagerade medlemmar som arbetar med att skydda oss mot allvarliga miljöhot genom 

saklig information och förslag på hållbara lösningar. 

 

Sebastian Thisted, 2 år 

Jag heter Sebastian Thisted. Är 32 år och kommer ifrån Göteborg och bor i Kålltorp. Efter 

gymnasiet har jag pluggat globala studier i Jönköping och miljövetenskap på GU. Jobbar nu 

för Fritidsbanken i Göteborg. Brinner allra mest för djur och klimaträttvisefrågor. Har suttit 

med i styrelsen i några år nu som medlemsansvarig och trivs väldigt bra med det! Att delta i 

Naturskyddsföreningens verksamhet gör mig väldigt gott och det är en förening som jag har 

väldigt stor respekt för. Argumenterar fortfarande mycket med klimatskeptiker på nätet och 

är intresserad av kommunikation. Tror att det finns potential för att föra viktiga diskussioner 

på nätet i teorin, även om det i praktiken lätt bryter ner till något fånigare.  

 

Ann-Marie Ljungberg, 2 år 

Jag är naturvårdsbiolog men har mest arbetat som frilansskribent bland annat på GTs 

kultursida och som ledarskribent på ETC Göteborg. Jag har suttit i styrelsen för ideella 

föreningar förut, som längst 14 år, i Föreningen Enastående Föräldrar. Jag är intresserad av 



miljön ur många aspekter, men kanske framför allt ur ett globalt perspektiv. Inte minst 

artskydd, övergödning, hav och resurser, men givetvis även klimat. 

 

Oskar Tagesson, 2 år 

Arkitekt med intresse för miljö-, klimat- och naturvårdsfrågor och med en vision om ett 
artrikare stadslandskap. Sammankallande för intressegruppen Stadsplaneringsgruppen 
sedan 2017. Driver där stadsplaneringsfrågor för att Göteborgs Stad ska bli en grön, artrik 
och hållbar stad. En närmare kontakt mellan Stadsplaneringsgruppen och styrelsen är viktigt 
och det är också i stadsutvecklings- och planfrågor som jag kan ha störst betydelse för 
styrelsen och föreningen. 
 

Anders Johnard, 2 år 

Jag är en naturälskande digital entreprenör som brinner för natur, miljö & omställning. Nu 

läser jag till naturguide inom ekoturism på Österlensfolkhögskola och arbetar med 

spårbarhet av fisk på Hav- och Vattenmyndigheten. Jag vill sitta i styrelsen för att jag känner 

att jag vill bidra aktivt till en snabbare omställning och tror att mitt engagemang och 

kompetens kommer vara en tillgång för Naturskyddsföreningen. 

 

Nyval till styrelse 

Tobias Johansson, 1 år 

Examen i bl.a. miljövetenskap. Arbetar idag som Strategisk trafikplanerare, där stor tonvikt 

läggs på hållbara resor och inte minst kollektivtrafik.  

Gick Naturskyddsföreningens traineeprogram 2015-16, där jag fick en god inblick i hur SNF 

verkar lokalt, nationellt och inom EU. Gästspelade i SNF Göteborgs Stadsplaneringsgrupp för 

3 år sedan och var innan flytten till Göteborg engagerad i SNF Alingsås. Cykelpendlare som 

på fritiden gärna springer, klättrar och vandrar i vår fantastiska natur. 

Min största drivkraft hämtar jag i hållbarhetsfrågor rörande stadsutveckling och dess 

tillhörande infrastruktur. Hur kan vi planera för en hållbar framtid samtidigt som vi 

moderniserar vår storstadsregion? Det är områden där jag tror att jag kan bidra - för 

naturens, mänsklighetens och Naturskyddsföreningens skull. 

 

Sitter kvar, valda på två år på årsmötet 2020 

Elin Winberg 

Studerar till journalist och har tidigare läst webbkommunikation. Jag har så länge jag kan 

minnas varit intresserad av rättvisefrågor. När jag hör och läser om klimatförändringarnas 

konsekvenser så kan jag inte bara se på. Vill vara med och jobba aktivt mot en hållbar 

framtid och en renare och grönare värld. Är intresserad av havs- och skogsfrågor och allt 

som rör biologisk mångfald.  

 



Mats Andersson 

Forskare och lärare på Chalmers. Engagerad i föreningen sedan 20 år, i bl. a. skogsgrupp, 

stadsplanegrupp och styrelse. Intresserad av det mesta inom natur och miljö. En hjärtefråga 

är att bevara och utveckla de många värdefulla naturområden vi har i Göteborg. 

 

Thomas Röstell, 

Utbildad miljövetare som efter studierna var med och grundade Pling transport, Göteborgs 

första cykelåkeri, där jag idag sköter administrationen, sitter i styrelsen och ledningen samt 

är ute och kör lastcykel. Var med och startade Odlarglädje i Tynnered, en liten 

stadsodlarförening, 2012. Där var jag under något år kassör och ordförande. Cyklar överallt 

och drömmer om att göra långfärdsresor med cykel. Främst intresserad av klimatfrågan, 

hållbar logistik och stadsbyggnad samt miljörätt. 

 

Revisorer, omval 

Johan Grudemo 

Biolog, gymnasielärare, har varit med i föreningen sedan 1979, innan dess i fältbiologerna. 

Kassör i kretsen under 90-talet. 

Peter Andersson 

Diakon i Svenska Kyrkan. Medlem i Naturskyddsföreningen sedan många år. 

 

Revisorsuppleant, omval 

Tilda Sandin 

Jag är 27 år, kommer från Göteborg och läser nu redovisning och revision på högskolan. Jag 

har en bakgrund inom produktutveckling och har ett stort intresse för skid och cykelsport, 

samt hur dessa kan utövas med minimal miljöpåverkan. 

Revisorssuppleant, nyval 

Louise Åkerlind 

Studier inom humanekologi på GU med mål att ta en master rörande social och ekologisk 

hållbarhet. 
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