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Verksamhetsberättelse, del 2, för Länsförbundet Naturskyddsföreningen i 
Bohuslän 2018 
 
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 2018 års utgång 26 179 totalt, varav 15 052 var 
huvudmedlemmar. 
 
 
Årsmöte 
Kungälvskretsen arrangerade 2018 års stämma den 21 april. Stämman hölls på 
Marstrands havshotell med Pierre Rehnlund (L) som ordförande. Lars Jacobsson 
berättade om Västkuststiftelsens arbete. Efter årsmötesförhandlingarna guidades vi av 
Kåre Ström i det nybildade naturreservatet på Koön.  Fin vårpromenad i vackert reservat. 
Vi intog matsäck från hotellet i solig och läig sydsluttning. 
 
 
Överklaganden/ yttranden/ domstolsutslag i urval 

 Strandskydd - Kretsarna Strömstad, Lysekil och Kungälv har varit aktiva i olika 
strandskyddsfrågor.  

 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 har Inge Löfgren bistått dem med råd. 

 Kinahamnen som planerades till Lysekil. Framför allt har Lysekil-
Munkedalskretsen varit navet i motståndet mot hamnen.  

 Utvidgningen av Preems verksamhet överklagades dels av Lysekil-
Munkedalskretsen, men även av Riksföreningen.  

 Förlängning av brygga i grund och förorenad vik, Orust. Hittills stöd av 
Länsstyrelsen. 

 NiB har deltagit i förfrågningar rörande skydd av laxen i Säveån. 
 
 

 
Projektmedel utdelade 
Styrelsen beslutade att kretsarna kan söka projektmedel från länsförbundet, max 10 000 
kr/år. Beviljade medel under 2018: 
Alla kretsar som fick 3 000 kr för att bekosta deltagande i Kretskonferensen , Smögen, 
totalt 21 000 kr. 
Kungälvskretsen- möte om träd i stadsmiljö, 4 000 kr 
Stenungsundskretsen fick 5 000 kr för bokinköp. 
Sotenäskretsen 1 500 kr, kallelse till årsmöte. 
 
Miljöpris 
Miljöpriset bytte 2015 namn till Strandskatan för att inte förväxlas med 
Göteborgskretsens pris.  
En strandskata i trä överlämnades till Margareta Nordström i samband med styrelsemötet 
20 november för hennes mångåriga arbete med Ekoparken i Strömstad. Priset 
uppmärksammades i lokalpressen. 
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Regionkansliet Väst 
Olov Holmstrand är länsförbundets representant i styrgruppen för länskansliet. Även Bo 
Jönson deltar i denna styrgrupp. Maja Ryberg är anställd som föreningsutvecklare. 
Arbetsgivaransvaret för kansliet vilar på Södra Älvsborgs länsförbunds ordförande 
Ingegerd Borg-Saviharju och ekonomin på dess kassör Lena Åsegård.  
 
I oktober ordnades kansliets årliga kretskonferens. Denna gång på Smögens havsbad 
med temat Vatten. Flera av Länsförbundets aktiva höll föredrag, Sten Brodén, Olle 
Holmstrand, Inge Löfgren, Sverker Molander, Boel Lanne, Ingela Sörqvist. 
 
NiB i traditionella media 
Föreningen har fått publicitet både för länsförbundets verksamhet och lokalkretsarnas i 
press, radio, TV och sociala medier, t ex: 

 GP 29 januari 2018 Har ni redan glömt era klimatlöften? 
http://www.gp.se/debatt/har-ni-redan-gl%C3%B6mt-era-klimatl%C3%B6ften-
1.5110351  

 Ävja stenbrott, Bohusläningen 17 september 2018 
https://www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-
ins%C3%A4ndare/stenbrottet-kan-hota-vattnet-1.8257865  

 Miljöpriset till Margareta Nordström, Strömstads tidning mm. 
 
 
NiB Facebook- en fb-grupp startades under hösten. Den har framför allt 
uppmärksammat kretsarnas aktiviteter. 
 
WEBansvarig har Göran Sunnergren varit. 
 
 
Medlemskap i andra föreningar 
NiB har fortsatt sitt medlemskap i Rädda Svartedalen och Vattenrådet för Bohuskusten 
(VRBK) under 2018.  
 
 
Övrigt: 
 Länsordförandekonferener: mars Stockholm Boel L, och oktober Skåne, Boel L och 

Lars Georgsson. 
 Riksstämma- ingen deltagare från NiB: Vår motion om att rikskonferenserna skall 

flyttas till höstar, mottogs positivt men antogs inte formellt. 
 Kretskonferens kansli Väst- hölls i oktober och temat var Vatten, se ovan. 
 Göteborgs universitet, ett projekt som studerar utombordares avgasutsläpp i havet 

leds av Prof Kjell Nordberg. Boel Lanne ingår i referensgruppen. 
 Viltförvaltningsdelegationen- representant för Naturskyddsföreningen har Ingegerd 

Borg-Saviharju varit. 
 Kurshelg som ordnades av Riks i Tollare, Nacka, deltog flera från Bohuslän i. 
 NiB tipsade programmet Naturmorgon om att besöka fyrbenta naturvårdare på 

vintern, det resulterade i inslag den 19 januari 2019 från Stora Överön, Kungälv (där 
NiB hade sin stämma för några års sedan). 
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 NiB svarade på remiss rörande Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, 
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2017/utmaningar-
for-ett-hallbart-vastra-gotaland.html  

 
 
 
Förändring av styrelsearbetet 

 Under 2018 har styrelsearbete varit mycket intensivt, med hög närvaro och stort 
engagemang. Under året fick vi en ny utbildningsansvarig, Karin Ekeborg, 
Steungsund. Hon har varit mycket initiativrik. 

 Det fanns ett starkt önskemål om att en juridikkurs på ämnet kommunal planering 
skulle genomföras. kursen hölls på regionkansliet  i feb 2018. Ca 30 deltagare, 
vilket nog var i högsta laget. 

 Styrelsen gjorde under våren en andra självskattningsövning där alla ledamöter 
fick ange minst en positiv och en negativ tanke kring hur NiB fungerar och dess 
arbete. Sammanfattningsvis kan sägas att de positiva omdömena var fler våren 
2018 än de var våren 2017.  

 Ekonomisk redovisning sker numera vid varje styrelsemöte, där önskemålet är att 
ekonomiska händelser sedan förra styrelsemötet skall redovisas. 

 Dokumentet där arbetsuppgifterna för de olika styrelseledamöterna uppdaterades 
av styrelsen. Tillägg under 2018 var rollen som kommunikatör. 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. 

 


