Verksamhetsberättelse, del 2, för Länsförbundet Naturskyddsföreningen i Bohuslän 2017
Naturskyddsföreningen i Bohuslän, som är en demokratisk och ideell förening, bildades
1974 och medlemmar är de som är medlemmar i Svenska Naturskyddsföreningen och
bor i följande kommuner: Mölndal, Göteborg, Härryda, Partille, Öckerö, Kungälv,
Stenungsund, Sotenäs, Tanum, Tjörn, Orust, Uddevalla, Lysekil, Munkedal, Lerum och
Strömstad. Antal medlemmar vid 2017 års utgång 25 651 st, vet inte än
Årsmöte
Partillekretsen arrangerade 2017 års stämma den 8 april. Efter årsmötesförhandlingarna
bjöds vi på god soppa och därefter en fin vårpromenad i Finngösaravinen. Utöver kunnig
naturguidning, speciellt med avseende på fågellivet i ravinen, diskuterades kommunens
exploateringsplaner. Stort tack till Lars-Erik Jevås och hans kretsvänner för den givande
dagen!
Överklaganden/ yttranden/ domstolsutslag i urval
 Strandskydd - Kretsarna Strömstad, Lysekil och Kungälv har varit aktiva i olika
strandskyddsfrågor. Ett större ärende är på uppsegling i Göteborgs skärgård,
Boel och Inge bistår med råd. Dessutom ett antal tillsynsärenden i Bohuslän. Vi
försöker dock fokusera på nya dispenser snarare än äldre tillsynsärenden.
 Yttrat oss angående den regionala infrastrukturplanen. Inledningstexten i denna
plan låter lovande, med fokus på kollektivtrafik mm. Men, när det gäller specifika
planer läggs ändå mest medel på utbyggnad av bilvägar, något vi kritiserade.
 Stambanorna – Yttrande till web?
 Ålgräs- det viktiga ålgräset har minskat väsentligt och Naturvårdsverket har
beslutet att anta en nationell åtgärdsplan för att rädda detta viktiga habitat. När
planen var på remiss, skrev NiB ett svar som sedan blev riksföreningens svar.
 Utvidgning av stenbrott i Ävja (ligger mellan Lysekil, Munkedal och Sotenäs). NiB
har kontaktats av närboende som velat ha hjälp med yttranden och agerande,
speciellt Inge Löfgren har bistått dem med råd.
Projektmedel utdelade
Styrelsen beslutade att kretsarna kan söka projektmedel från länsförbundet, max 10 000
kr/år. Beviljade medel under 2017:
Lerumskretsen för naturinventering Området Stora Gettjärnet-Slättebacken
Miljöpris
Miljöpriset bytte 2015 namn till Strandskatan för att inte förväxlas med
Göteborgskretsens pris.
En strandskata i trä överlämnades den 29 juli till Mats Rosengren, LieMats, för hans
arbete med att lära ut liekonsten. Mats verkade glad över utmärkelsen och la upp
information om detta i sin FaceBook. Priset uppmärksammades i lokalpressen.
Regionkansliet Väst
Efter ca 9 år som huvudansvarigt för kansliet gick det över till länsförbundet Södra
Älvsborg under våren 2017. Detta innebär att arbetsgivaransvaret nu vilar på Södra
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Älvsborgs länsförbunds ordförande Ingegerd B-S och ekonomin på dess kassör Lena
Åsegård.
Under våren skedde rekrytering av ny Maja Ryberg som anställd på kansliet. Kansliet är
nu beläget på 1a Långgatan tillsammans med Handla Miljövänligt.
Vi önskar Ingegerd, Lena och Maja lycka till med arbetet framöver.
Olof Holmstrand och Bo Jönson har varit representanter för NiB i styrgruppen under
2017.
NiB i media
Vattenkraft
Medlemskap i andra föreningar
NiB har fortsatt sitt medlemskap i Rädda Svartedalen och Vattenrådet för Bohuskusten
(VRBK) under 2017. Genom VRBK når vi många personer och medlemmar i NiB och
möjliggör för dem att delta i de gratisseminarier VRBK ordnar. Under 2017 hölls ett
Rådslag tillsammans med Kattegatts Kustvattenråd och Havsnätverkt Väst. Temat var
Biologisk mångfald i Västerhavet. Alla medlemmar i NiB var välkomna. All dokumentation
är tillgänglig här www.vrbk.se

Övrigt:
 Den årliga träffen med landshövdingen blev inte av 2017 eftersom Bäckström avgick
och det inte tillsattes någon ny förrän i slutet av 2017.
 Länsordförandekonferener: mars, Göteborg (NiB delarrrangör) och december,
Stockholm, Boel Lanne.
 Rikskonferensi Skövde Boel Lanne representerade NiB.
 Havsnätverket riks Boel Lanne är nu med i styrgruppen och deltog på ett
nätverksmöte i Stockholm i november.
 Kretskonferens kansli Väst- hölls i oktober och temat var Biologisk mångfald i
odlingslandskapet, flera deltagare från NiB. Praktiskt lieträning med Mats Rosengren.
 Inverkan av båtmotorers avgaser på havsmiljön. Ett forskningsprojekt vid Göteborgs
Universitet, leds av Prof Kjell Nordberg. Boel Lanne ingår i referensgruppen.

Förändring av styrelsearbetet
 I februari bestämde styrelsen att bjuda in olika föredragshållare till
styrelsemötena. För att rangordna olika ämnen genomfördes en omröstning i feb.
Planen är att börja ungefär vartannat möte med en entimmesföreläsning,
inklusive frågor och diskussioner. Alla intresserade är välkomna, inte bara
styrelseledamöter. Följande ämnen behandlades under 2017:
Svensk gruvindustri, Olle Holmstrand, maj 2017.
8-fjordarprojektet, Niclas Åberg, november 2017.
Utvidagde naturreservatet vid Koön, Stig Johannesson berättade nov 2017.
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Det fanns ett starkt önskemål om en juridikkurs om kommunal planering skulle
genomföras. Pga att riksföreningens jurister varit upptagna med
domstolsförhandlingar om slutförvaring av kärnkraftsavfall kommer kursen hållas i
feb 2018.
Styrelsen gjorde också en självskattningsövning där alla ledamöter fick ange
minst en positiv och en negativ tanke kring hur NiB fungerar och dess arbete.
Sammanställning av gjordes av valberedaren Monica Rundin.
Ekonomisk redovisning sker numera vid varje styrelsemöte, där önskemålet är att
ekonomiska händelser sedan förra styrelsemötet skall redovisas.
Ett dokument där arbetsuppgifterna för de olika styrelseledamöterna antogs av
styrelsen i maj. Avsikten är att detta dokument skall aktualitetsprövas varje år,
efter konstituering. Dokumentet skall underlätta för ledamöterna och valberedarna
så att det finns roller för alla.
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