Verksamhetsplan 2019
Naturskyddsföreningen i Göteborg
Verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31

Sammanfattning – fokus under året
Föreningen i Göteborg grundades 1959 och fyller därför 60 år i år. Detta har vi tänkt uppmärksamma
med ett antal evenemang under året med fokus på sensommaren.
Vi kommer att fortsätta verka för att utveckla kretsen, både i styrelsearbetet och intressegrupperna. En
del i detta arbete kommer också att göras genom stöd från den tjänst som verksamhetsutvecklare på
20% som finns sedan hösten 2018. Syftet med tjänsten är dels att stärka det interna och strategiska
arbetet och att stötta intressegrupperna i sin verksamhet och dels att öka kommunikationen med
allmänheten samt påverka intressenter att lyfta miljöfrågorna.
Intressegrupperna arbetar vidare med sina respektive fokusområden och dessa planer beskrivs nedan
under rubriken Intressegrupper.

Om föreningen
Naturskyddsföreningen i Göteborg är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för
naturskydd och miljövård. Föreningen är en lokal krets av Svenska Naturskyddsföreningen och ingår i
länsförbundet Naturskyddsföreningen i Bohuslän.
Enligt stadgarna ska föreningen lokalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål och därmed i sin
verksamhet:
• verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden,
• verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar,
• väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård
av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt.

Föreningens organisation
Styrelse
Föreningens arbete leds av styrelsen, som också är ansvarig för föreningens ekonomi. Styrelsen har
möten ungefär 1 gång per månad.
Intressegrupper
En stor del av föreningens verksamhet sker i föreningens intressegrupper, där större eller mindre
grupper av medlemmar arbetar med en viss fråga eller ett område i de former man anser lämpligt. De
flesta grupper har regelbundna träffar, och några jobbar också inriktat mot olika evenemang. Många
av de utåtriktade aktiviteter och medlemsaktiviteter som föreningen gör arrangeras av
intressegrupperna. Livaktiga intressegrupper är därför viktigt för föreningen, även om det är naturligt
att i en organisation som bygger på ideellt engagemang så varierar aktiviteten i olika grupper över
tiden. En av styrelsens viktigaste uppgifter är därför att stödja och ge intressegrupperna bra
förutsättningar att verka. Detta inkluderar bland annat att erbjuda lokal för möten och förvara materiel,
att en del av föreningens budget går direkt till gruppernas verksamhet, att gruppaktiva ska ha goda
förutsättningar att delta i läns/riksaktiviteter samt ge grupperna råd och stöd i hur man kan organisera
verksamheten. Styrelsen avser att ordna regelbundna utbildningar i föreningskunskap där deltagarna
får information om hur man kan engagera sig och hur föreningen är uppbyggd och fungerar vilket har
visat sig vara en bra introduktion och/eller stimulans till aktivt engagemang i föreningen.
Lokal
Sedan 2017 hyr vi lokal på Första Långgatan 28B i riksföreningens Handla Miljövänligt-kontor. Vi har
ett kontorsrum som vi delar med Kansli Väst (det kansli som är till för att stödja de ideellt aktiva och

som är gemensamt inom länsförbunden i Västra Götaland samt Halland). Vi har också tillgång till
möteslokal, pentry, förråd, skrivare mm. I och med detta är alla Naturskyddsföreningens verksamheter
i Göteborg samlade på ett ställe.
Samverkan inom Naturskyddsföreningen
Göteborgskretsen har inte utsett någon representant i styrelsen för vårt länsförbund men kretsen är
ändå representerad genom Bo Jönson, kassör respektive Göran Sunnergren sekreterare i
länsförbundet. Vi har därutöver regelbunden kontakt med Kansli Väst. Kretsen avser också att delta i
rikskonferensen och andra arrangemang organiserade av riksföreningen.
Samarbeten
En del av föreningens arbete sker i samverkan med Studiefrämjandet, som också bidrar med
finansiering/tjänster för studiecirklar och enskilda arrangemang. Föreningen strävar också efter att
samarbeta med andra lokala miljö- och naturvårdsorganisationer.
Ekonomi
Föreningens största inkomstkälla är medlemsåterbäring från riksföreningen där en del av
medlemsavgiften fördelas till respektive lokalförening. Därutöver får vi bidrag från Studiefrämjandet för
vissa aktiviteter. I samband med större projekt söker föreningen ekonomiska bidrag, ofta från
riksföreningen, men även andra bidragsgivare. Föreningens största utgifter är personalkostnad,
lokalhyra, medlemsaktiviteter och andra öppna arrangemang, intressegruppernas verksamhet,
deltagande i läns- och riksaktiviteter samt egeninsats till projekt.
Ansökan om utökade medel
Styrelsen har som ambition att öka tiden för verksamhetsutvecklaren från 20% till 60%. Som ett första
steg efter avslagen projektansökan för detta syfte hos riks, har styrelsen skickat ansökningar om
vardera 100 000 kr till Länsförbundet i Bohuslän och Kansli Väst.
Ideella traineer
Under våren kommer de fem ideella traineerna från Göteborg att genomföra sina projektarbeten i
samarbete med kretsen. Projekten omfattar; en översättning samt framtagning av populärvetenskaplig
sammanställning av IPCC:s klimatrapport från oktober 2018 (genomförs av 3 traineer), aktivitet inom
Schysst sommar konceptet och seminarieserie med titeln ”Vad äter vi om 50 år?”.

Kontinuerlig verksamhet
Medlemsaktiviteter
Föreningen önskar erbjuda medlemmarna ett varierat utbud av aktiviteter. Aktiviteterna är oftast öppna
för icke-medlemmar och är därmed en möjlighet att marknadsföra föreningen utåt och värva nya
medlemmar. En förutsättning för ett brett utbud av aktiviteter är att intressegrupperna är med och
arrangerar. Styrelsen har ett övergripande ansvarar för alla aktiviteter samt för årsmötet och därutöver
ett antal aktiviteter som läggs in i programbladet.
Kommunikation
Kretsen kommer att under 2019 satsa på att effektivisera och samordna kommunikationen mellan våra
olika kanaler för att bli snabbare och nå fler med budskap om vad vi gör i föreningen.
Remissvar och yttranden
En del av föreningens arbete för en bättre miljö är att yttra oss över förslag på detaljplaner från
kommunen. Detta arbete har bedrivits av Stadsplanegruppen och under året fokuserats kring att ta
fram en strategi för arbetet, men några yttranden har också lämnats. Föreningen strävar också efter
att ge inspel kring infrastrukturbyggen och att vara en aktiv part i miljörättsärenden, detta arbete sker
främst i styrelsen och övriga intressegrupper, som t. ex. klimatgruppen.
Föreningen ska också söka nå ut med sitt budskap i media, t ex genom debattartiklar/insändare eller
pressmeddelande, när det bedöms finnas god chans till publicering.

Intressegrupper
Evenemangsgruppen
Sammanfattning
Under 2019 planerar vi att genomföra ett par ”Ekofika”, d.v.s. föreläsnings- och diskussionsträffar i
trevliga former, gärna i samarbete med olika aktörer. Vi vill också genomföra fyra föreläsningar i
samarbete med Världskulturmuseet, Handla miljövänligt-gruppen och trainees inom NF Gbg. Vi tänker
också att Evenemangsgruppen kan användas för projekt som inte är planerade ännu, men som kan bli
aktuella under året. Detta kan innebära samarbeten med andra intressegrupper inom NF och med
andra miljöorganisationer, vilket Evenemangsgruppen gjorde framgångsrikt under Göteborgskretsens
valprojekt 2018. Vi som är mest aktiva inom Evenemangsgruppen jobbar också inom Klimatgruppen
och eftersom där har tillkommit många nya medlemmar, så vill vi gärna försöka inkludera dem på ett
bra sätt.

Planerade aktiviteter och budget
Ekofika
Möten och diskussionskvällar, under trevliga former, där det t.ex. fokuseras på ett aktuellt tema. En
eller ett par personer talar om ett intressant ämne och vi uppmuntrar till diskussion med övriga
deltagare. Vi bjuder på fika. Ekofika planeras löpande under året.
Syfte
Vi vill kunna bjuda in intressanta personer som kan förmedla kunskap inom olika områden. Vi vill på
detta vis öka intresset för miljöfrågor, locka nya personer till föreningen och inspirera till ett ökat
engagemang. Vi tror att detta kan vara ett bra sätt för många att komma i kontakt med föreningen,
samtidigt som vi sprider kunskap om viktiga frågor.

Föreläsningar på Världskulturmuseet
Evenemangsgruppen, Klimatgruppen, Handla Miljövänligt-gruppen och trainees från
Göteborgskretsen samarbetar om att genomföra fyra föreläsningar på Världskulturmuseet. Detta sker i
samband med VKM:s utställning ”Human Nature”, på temat hållbar konsumtion, under 2019. Tema för
de olika föreläsningarna är: ”Vad äter vi om 50 år?”, ”Hoppet” med Johan Ehrenberg, ”Moderna resor”
dvs miljövänliga resor utan flyg, samt ”Minimalism” dvs ett bra liv med mindre konsumtion.
Syfte






att nå ut till människor som är intresserade av hållbar konsumtion men som ännu inte har blivit
NF-medlemmar eller aktiva,
att nå ut med konsumtionsbudskap som är mycket aktuella.
att skapa samarbete mellan intressegrupperna,
att förstärka Naturskyddsföreningens Fixa Grejen-tema
att förstärka samarbetet med VKM.

Inspelning och digital kommunikation
Vi har påbörjat ett arbete med att hitta bra metoder att spela in föreläsningar och andra evenemang
och att sprida inspelningarna via internet samt att undersöka möjligheterna att delta i möten och andra
evenemang på via nätet.
Syfte




att nå fler med våra föreläsningar och evenemang
att göra det lättare att delta i föreningsarbetet
att sprida resultatet till andra intressegrupper

Handla miljövänligtgruppen
Inspirationskväll
Som uppstart med klädinsamling inför klädbytardagen så kör vi en inspirationskväll i samarbete med
Stadsbiblioteket och den första pop-up:n från Världskulturmuseet på Stadsbibliotekets trappscen. Här
blir det en längre föreläsning med författaren Hanna Olvestam och ett antal kortare föreläsningar, alla
med temat hållbart eller kläder. Eventuellt blir det också en fotoutställning från Sri Lankas textilindustri.
Klädbytardagen
Vi planerar klädbytardagen som även i år kommer att ske i samverkan med Världskulturmuseet och
äger rum lördag den 6 april
Återbrukspyssel
Söndagen den 27 april kommer vi att köra återbrukspyssel ”för-så i en förpackning” i samverkan med
Naturhistoriska museet. Aktiviteten sker i samband med Göteborgs stads skräpplockardagar.
Human Nature
Världskulturmuseets nya utställning (öppnar i februari) och handlar om konsumtion. Vi kommer att
samverka genom att göra olika pop-up:er ute på stan ungefär en gång varannan månad. Varannan
månad är det Re-Haritage, ett forskningsprojekt från Globala studier som är med för att samla in
material om konsumtionsvanor.
Vi planerar också en föreläsning på temat minimalism under hösten i samverkan med
Världskulturmuseet och Klimatgruppen.
På dessa pop-up:er kan det handla om att få tips på hur man tar hand om sina skor, hur kan man laga
ett rouge/ögonskugga, bokbyte och en rad andra saker som är enkla att göra på plats.
World Fair Day
Finns funderingar på att göra något under denna dag som i år är den 11 maj.
Världsmiljödagen
Finns funderingar på att göra något under denna dag den 5 juni.
Regional upptakt
Vi kommer att delta under årets regionala upptakt som även i år fortsätter på temat Ta tillvara på det vi
har och nu går in mer på att byta saker men fortsätter också med att laga.
Studiecirkel
Inför miljövänliga veckan så kommer vi att träffas för att skapa oss mer kunskap om det nya temat
samt skapa någon form av utställning på detta tema att användas under miljövänliga veckan.
Miljövänliga veckan
Under årets miljövänliga vecka så kommer vi att köra en workshop med möjlighet att få tips och tricks
på att laga eller sy upp ett par byxor. Eventuellt kommer vi att samarbeta med Drottning Blankas
gymnasieskola och deras estetiska program. Vi har funderingar på att förutom att köra denna
workshop på Naturhistoriska museet också göra något mer på temat byta saker.
Kulturnatta
Det finns önskemål om att göra något utåtriktat under Kulturnatta.
Köpfria dagen
Eventuellt gör vi något i samband med den köpfria dagen.
Studiebesök
Vi jobbar vidare på att kunna genomföra studiebesök på en ekologisk gård, en stadsodling och besöka
Moyana Corigan som tillverkar kosmetiska produkter.

Planeringsträffar
Vi kommer att träffas och planera vad vi vill göra med jämna mellanrum under året.
Hållbart julpyssel
I november/december så planerar vi att återupprepa förra årets succé med hållbart advents- och
julpyssel på Naturhistoriska museet.

Klimatgruppen
Sammanfattning
Under 2019 vill vi idka dialog med ansvariga aktörer inom lokal och regional klimatpolitik, bidra till
upplysning och opinionsbildning i klimatfrågan, samt verka för förbättrad kommunikation och
samarbete mellan aktiva, Klimatnätverket och andra delar av Naturskyddsföreningen.
Gruppens mål
• Vår vision är att verka för en samhällsomställning i riktning mot klimatmässig hållbarhet lokalt,
nationellt och internationellt. Klimatgruppen kan välja att driva, delta i eller stödja alla sådana projekt
eller aktioner som är i samklang med visionen och med Naturskyddsföreningens riktlinjer
• Det övergripande målet för vår lokala verksamhet är att Göteborgs klimatpåverkan ska minska i en
omfattning och takt som är i samklang med Naturskyddsföreningens klimatpolicy, dvs nollutsläpp
2030, vilket innefattar en halvering senast år 2022. Vi ska verka för att klimatmål och klimateffekter
beaktas i alla lokala och regionala beslut

Planerade aktiviteter och budget
Verksamhet riktad mot gruppen och föreningen
Träffar: Klimatgruppen träffas ungefär var tredje vecka (undantag semestertider) kl 18.00 på
varierande veckodagar, i föreningens lokal på Första Långgatan. Ambitionen är att varje gång ha ett
"miniseminarium" där medlemmar eller inbjudna gäster berättar kort om ett aktuellt klimatrelaterat
ämne.
Bokcirkel: Vi vill lära oss mer om klimatfrågan genom att anordna en bokcirkel baserad på någon
aktuell bok om klimatfrågan
Regional nätverksträff: Vi vill stärka interaktionen med klimatengagerade medlemmar i föreningen på
andra håll i Västsverige, t ex genom en regional nätverksträff. Vi tänker börja med att inventera
klimatnätverksmedlemmar och klimatintresse i de västsvenska länsförbunden för att kunna få
kontaktuppgifter till ev intresserade medlemmar och sedan höra efter om det finns intresse för en
nätverksträff.
Verksamhet riktad mot allmänheten
Flygblad: Vi vill öka medvetenheten om och engagemanget för klimatfrågan – och värva nya
medlemmar – genom att ha regelbundna flygbladsutdelningar på stan, gärna i samarbete med andra
grupper och gärna som en fortsättning på "musik-på-stan"-konceptet som testades inom valprojektet
2018.
Föredrag: Vi vill också anordna offentliga föredrag om klimatfrågan, bl a som en del av vårt påbörjade
samarbete med Världskulturmuseet kring utställningen Human Nature.

Konstinstallation: Det finns ett initiativ i gruppen att undersöka möjligheten av att få till stånd en
konstinstallation i centrala Göteborg som ska belysa hotet från klimatrelaterade havsnivåhöjningar.
Utformning, kostnad och tillståndsmöjligheterna är under utredning och i ett läge där det finns ett
konkret förslag att uppvisa kommer styrelsen att kontaktas för en utvärdering.
Verksamhet riktad mot beslutsfattare
Politisk bevakning: Vi vill uppdatera oss om den lokala klimatpolitiken genom att fortlöpande bevaka
kommunala och regionala remisser och nämndhandlingar, och vid behov uppmärksamma allmänhet
och beslutsfattare om t ex konsekvenserna av föreslagna beslut (kan även gälla förslag på riksplanet).
Ett sätt att påverka kan vara att ordna "opinions-workshops" där vi hjälps åt att formulera insändare
och epostmeddelanden för att trycka på i specifika frågor.
Politikerdialog: Vi vill också fortsätta vår direkta dialog med kommunala politiker med inflytande över
klimatpolitiken, och dokumentera våra dialogtillfällen för framtida referens.
Verksamhet riktad mot media
Vi vill fortsätta att skriva debattartiklar i inflytelserika lokala media om klimatfrågan och den lokala
klimatpolitiken.
Vi vill också försöka starta en direkt dialog med lokala media om hur nyhetsbevakningen kring
klimatfrågan kan förbättras.

Havsnätverket Väst
Havsnätverket Väst planerar att fortsätta sprida natur- och havsglädje, och engagera oss för diverse
havsfrågor.
Under verksamhetsåret 2019 kommer vi göra om vårt sätt att hålla i möten och vårt sätt att jobba med
aktiviteter. Då tiden inte riktigt räcker till, kommer vi att minska på antalet utåtriktade aktiviteter, och
istället jobba med informationsspridning och samarbeten inom nätverket och med de aktörer vi har i
vårt kontaktnät.
Vi kommer fortsätta att sprida information och inbjudningar via vår facebooksida samt via mail till våra
följare och medlemmar.
Havsträffar
Under 2019 kommer vi döpa om våra möten till ”Havsträffar”. Istället för att ha traditionella möten,
kommer vi fokusera på att koppla träffarna till någon form av aktivitet, tex. ett föredrag eller liknande.
En del av träffarna kommer fortfarande innehålla diskussioner om engagemang, samarbeten och ev.
aktiviteter, men träffarna kommer vara mer av en aktivitet i sig.
Vi beräknar att ha cirka 4 havsträffar 2019, där den första havsträffen var 10/1. Under denna träff bjöd
vi på tre mindre föredrag, och märkte ett ”lyft” bland deltagarna, samt en full konferenslokal. Vi hoppas
att detta nya koncept ska locka fler medlemmar till oss, och fler som har möjlighet att ansvara för och
driva aktiviteter!
Datum för havsträffarna är ännu inte bestämda, utan kommer sättas löpande. Vi planerar att ha en
träff i Lysekil och har därför budgeterat för resebidrag. Under träffarna kommer vi stå för ekologisk fika,
som betalas från handkassan.
Samarbete med Kungsbackas Naturskyddsförening
Lördagen den 9/2 anordnar Havsnätverket Väst tillsammans med Kungsbacka Naturskyddsförening
en temadag om marin nedskräpning på Kungsbacka bibliotek. Dagen kommer innehålla en utställning
med Havsnätverket Västs material om ämnet, samt skräpäventyr och filmvisning med kortfilmen
”Strömmar av Plast”. Kungsbackakretsen fyller 50 år och kommer visa bilder från deras arbete.

Nätverksträff med Havsnätverket (riks)
Havsnätverket Väst planerar att fortsätta vara med på de nationella nätverksträffarna med
Havsnätverket. Nästa blir 16/2 i Göteborg, och minst två medlemmar planerar att gå på denna.
Naturskyddsföreningens havs- och vattenkonferens
Havsnätverket Väst hoppas kunna gå på Naturskyddsföreningens planerade havs- och
vattenkonferens i vår. Vi inväntar än så länge mer info, men intresse bland medlemmarna finns.
Möte med Håll Sverige Rent
Havsnätverket Väst har blivit inbjudna till ett eftermiddagsmöte den 30/1 med Håll Sverige Rent i
Göteborg, tillsammans med andra organisationer. Syftet med mötet är att diskutera hur man kan jobba
med nedskräpningsproblematiken. En del medlemmar har visat intresset för mötet, och ska försöka
närvara.
Övrigt
Vi kommer under året att fortsätta vara öppna för samarbeten och aktiviteter som kommer in under
året! Vi tar också gärna emot information om andra aktiviteter eller projekt som Havsnätverket Väst
kan tänkas kunna hjälpa till med, eller närvara på!
Havsnätverket Väst hoppas också kunna närvara vid konferenser, träffar och möten som vi blir
inbjudna till av våra samarbetspartners under året!
För att vi ska ha möjlighet att närvara på möten och evenemang på andra platser än Göteborg har vi
budgeterat för resebidrag.

Stadsplaneringsgruppen
Sammanfattning
Stadsplaneringsgruppen kommer under 2019 fortsätta fortbilda oss inom hållbart stadsbyggande,
granska detaljplaner och skriva yttrande. Under årets första kvartal kommer strategin för hållbart
stadsbyggande färdigställas och börja användas i gruppens arbete. Den innehåller flera punkter som
gruppen vill driva på olika nivåer. Förhoppningsvis kommer strategin också leda till en nationell
stadsbyggnadsstrategi för Naturskyddsföreningen. Under året kommer grönkartan och handboken,
innehållandes bl.a. en checklista för när vi granskar detaljplaner, fortsätta att utvecklas. Gruppen har
ambition att under årets dels kommunicera mer utåt med vårt arbete och våra yttranden dels bjuda in
till fler temakvällar angående grön stadsplanering, ekosystemtjänster, urban ekologi, miljörätt och
planprocessen.

Planerade aktiviteter och budget
Månadsträffar
Vi träffas på fysiska träffar en gång per månad i Naturskyddsföreningens lokaler på Första långgatan.
Syfte Gå igenom inkommande planärenden och diskutera stadsplaneringsfrågor. Arbete med
grönkarta och handbok.
Skrivträffar(stuga)
Vi träffas en gång i månaden för att tillsammans skriva på aktuella planärenden och andra interna
dokument. Träffas ute på café.
Syfte Möjlighet att sitta och skriva tillsammans istället för via mail. Lättar att ta ansvar för ett
planärende när man kan få hjälp i skrivandet.
Yttranden
Vi granskar och skriver yttranden. Målsättning är att skriva väsentligt många fler 2019 än 2018. Under
året vill vi lära oss mer kring överklagandeprocessen, för att om situationen uppstår ha möjlighet att
överklaga.

Syfte Att staden ska bygga en grönare och hållbare stad. Granska så att staden följer översiktsplanen
och sina styrande dokument. Samt att regelverk såsom miljöbalken, plan- och bygglagen följs. Det är
också fortbildande för oss i gruppen.
Platsbesök/naturinventeringar
Under 2019 finns ambitionen att göra fler platsbesök/inventeringar för de planärenden vi granskar.
2019-01-13
Syfte Att få en bättre överblick och insyn i de planärenden vi skriver om samt att öka vår kunskap om
biologi och ekologi. Ett steg i att lära oss göra mikro naturvärdesinventeringar.
Kurs i miljörätt
Planera in en liknande kurs som hölls i Stockholm ”introduktion i miljörätt” av Florian Reitmann. Han är
medlem i naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg i Stockholm.
Syfte Lära oss mer om miljöbalken, planeringsprocesser, lyckade exempel m.m.
Temakväll om träbyggande
Simon Niva i stadsplaneringsgruppen håller dragning kring träbyggnad.
Syfte Lära oss mer kring träbyggande och argument emot och för. Finns det och hur ser i så fall
målkonflikterna ut mellan miljömål (skogsbruk och biologisk mångfald) och klimatmål? Som en del i
arbetet med att få till en träbyggnadsstrategi för Göteborg stad.
Temakväll om förtätning
Diskussion kring förtätning i staden. Samverkan med hyresgästföreningen.
Syfte Lära oss mer kring målkonflikter mellan en tät/nära stad och en grön stad.
Rundvandring - Stadens träd
Jon Hartill, arborist med stor kunskap och erfarenhet av träden i Göteborg. För en temakväll eller ännu
hellre en rundvandring i Göteborg.
Syfte Lära oss mer kring stadsträdens ekologi och deras ekosystemtjänster.
Färdigställ strategin
Under årets första kvartal kommer strategin för hållbart stadsbyggande färdigställas och börja
användas i gruppens arbete. Den innehåller flera punkter som vi vill driva på olika nivåer.
Budget. Ev. ska strategin tryckas upp i ett par exemplar. Beräknad kostnad 1 000 SEK.
Utveckla grönkartan och handboken
Under året kommer grönkartan och handboken utvecklas. Handboken innehåller bl.a. en checklista för
när vi granskar detaljplaner.
Syfte För att lättare kunna granska detaljplaner och skriva yttrande.

Ängsgruppen
1. Fortsatt skötsel av Skändla äng.
2. Genomföra en liekurs tillsammans med Botaniska Trädgården som förra året.
3. Fortsätta samarbetet med Föreningen Kulturmarker, både vad gäller slåtter och botanikkurs.
4. Försöka skapa en liten planeringsgrupp i gruppen för att undvika "enmansjobb".
5. Vi kommer även i år att bygga holkar tillsammans med Naturhistoriska Muséet.
6. Fortsätta diskussionerna med Park- och Naturförvaltningen kring ängen i Slottsskogen.

Äventyrsgruppen
Har inte redovisat någon planerad aktivitet under året.

Natursnokarna
Under 2019 anordnas en utbildning för Natursnoksledare i mars samt en Natursnoksledardag i maj, på
Vrångö. Till sommaren blir det återigen ett Natursnoksläger. Tid och plats är ännu inte bestämt.
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