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Christer Salestam, Alexander Schäpers, Anne-Sofie Hellstrand, och Moa Andersson Braz är nya
medlemmar i styrelsen 2020. Christer Salestam lämnade styrelsen under året. Carin Frandsén valdes
in som adjungerad under året.
Eva Anani och Ninia Sverdrup har varit firmatecknare var för sig.
Styrelsen har hållit 9 ordinarie möten. Pga situation med Covid-19 har de flesta möten hållits över
Skype.
Årets riksstämma var inställd pga Covid-19.
Årets Länsstämma hölls på Kungsbacka Golfklubb den 13/9, Eva Anani, Rebecca Dahlsjö, Anne-Sofie
Hellstrand, Moa Andersson Braz och Jonas Nyström deltog.
Årets kretskonferens var inställd pga Covid-19.

Kretsen arrangerade eller deltog i 10 aktiviteter vilket var bra med tanke på situationen med Covid19. De mest besökta arrangemangen var vid Urban Garden Day som lockade ca 70 personer och vid
Världsmiljödagen som i samarrangemang med FN-föreningen lockade ca 40 personer. En
hållbarhetsgrupp har uppstartats med ca 30 anmälda deltagare. På årsmötet hölls en uppskattad
bildvisning på bergsgorillor av Per Florén. Övriga engagemang som föreningen organiserade eller
deltog i var möte med kommunekologen, Håll Sverige Rent-dagen, strandstädning med ungdomslag i
Vrakat-projektet, Miljövänliga veckan med utställning på Fyren, samt vid Circular Monday.
Programbladet skickades ut till medlemmar för sista gången.
Ett samarbete med kretsarna i Mölndal och Göteborg angående Tremilaparken inleddes under året.

Styrelsen svarade på remisser om Gottskärs hamn, Hammargårds reningsverk, Nya Översiktsplanen
för Kungsbacka, Trafikplan Halland. Ett yttrande om Stallviken och ett yttrande om planärende
Klovsten lämnades in till Länsstyrelsen. Ett yttrande om Forsberget Recycling lämnades till
Kungsbacka kommun. Agerande från närboende och styrelsen fick Miljö- och Hälsoskyddsnämnden
att rösta nej till projektet.
Styrelsen har även bevakat andra ärenden: bevara Alléskolan i Kungsbacka, cykelbanor i kommunen,
samt förändringsarbete kring AP-fonder och fossila bränslen.

