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Styrelse  
Omval  

Oskar Tagesson, ordförande, 1 år  

Ann-Marie Ljungberg, 2 år, presentation fr 22 OK 

Anders Johnard, 2 år  

 

Nyval  

Clara Lundberg, 2 år, kommer på årsmötet 

fr.o.m. 16 april Doktor Hjorts gata 10A, 413 23 Göteborg. 
Telefonnummer 0734 34 85 17. 
Jag är en miljövetare som just nu går sista året på min master i nationalekonomi och brinner för omställning 

av samhället, miljö- och klimatarbete. Utöver studierna har jag jobbat med universitetets hållbarhetsinriktade 

sommarskola och är van vid att leda grupper och anordna evenemang. Har tidigare varit aktiv i olika 

föreningar och har länge drömt om att kanalisera mitt engagemang i Naturskyddsföreningen. Jag ser att 

föreningen har en viktig roll i att påverka både debatt och samhällsutvecklingen, något jag aktivt vill bidra 

till med mitt driv och mina erfarenheter. På fritiden är jag gärna ute i naturen och sysslar med odlande av 

äng.    
Clara Lerbro, 1 år, kommer på årsmötet 

Gunnar Isaksson, 2 år, kommer på årsmötet 

Jag har varit aktiv i Naturskyddsföreningens klimatgrupp sedan 2015 och ägnat mig åt att bl.a. ordna 

föreläsningar, driva ett valprojekt 2018 med levande musik och driva projektet Göteborgs klimatkör. 

Samarbete har alltid varit viktigt för mig; utåt med andra organisationer och inåt med andra kretsar och 

intressegrupper. Jag har föreningsvana bl.a. genom att jag har drivit flera kulturföreningar under många år. 

Jag har en fil kand i kemi och biologi och och har gått på HDK. Jag har jobbat med labb- och pilotförsök för 

blekning av pappersmassa och under senare år med teknisk information och illustration. En post i styrelsen 

ser jag främst som en möjlighet att bidra till ännu mer samarbete. 

 

Vald på 2 år vid föregående årsmöte 2022 

Mats Andersson 

Thomas Röstell 

Kim Weinehammar, presentation fr 22 OK 
Anna Pielach 
Jag har kandidatexamen i landskapsarkitektur med inriktning på vegetationsekologi och har doktorerad inom 

botanik. Jag jobbade med elektronmikroskopi i 7 år innan jag provade på ett jobb som projektsamordnare på 

Göteborgs Centrum för Globala Biodiversitetstudier. Till höst börjar jag jobba som forskningsingenjör på Institutioenn 

för biologi och miljövetenskap, Gu. På min fritid sitter jag mycket vid mikroskopet för att artbestämma mossor 

och lavar samlade under ideella inventeringar. Att vara aktiv inom Naturskyddsföreningen är ett sätt att lyfta blicken 

från mina mikroskop och se natur- och hållbarhetsfrågor i ett större perspektiv. 

Linda Gustafsson 
 

Avgår 

Lena Nilsson 
Bo Jönson 
Jan Gustafsson 
Tobias Johansson 
 

Revisorer och revisorssuppleanter  
Nyval revisor 

Vem??? 



Naturskyddsföreningen i Göteborg, förslag förtroendevalda årsmöte 27 mars 2022 
Omval revisor 

Peter Andersson  

Omval suppleant  

Tilda Sandin 

Christian Olsson 
 

Valberedning  

Ställer sig till förfogande för omval 
Anders Malmsten, kommer på årsmötet 

Christina/ Chris Moberg, ev ej årsmötet 

Camilla Wenke  

Sebastian Thisted 


