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Årsmöte i biosfären
Hållbar samhällsutveckling i fokus när Biosfärområdet höll årsmöte
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle höll tisdagen 17 mars sitt femte årsmöte
sedan föreningen bildades 2010. Årsmötet var i år förlagt till Centrumhuset i Götene.
Mötet inleddes med ett intressant föredrag av Magnus Fredricson: ”Verktyg för att bygga ett
hållbart samhälle”. Magnus Fredricson arbetar till vardags som processledare för Strukturbild
Skaraborg, Skaraborgs kommunalförbund. Han visade bl a hur många olika faktorer som är
viktiga i en framgångsrik, hållbar samhällsutveckling.
Förhandlingarna som följde leddes av Anette Knutsson. Den nya styrelsen som valdes består
av följande ordinarie ledamöter: Åsa Karlsson (Götene Kommun), Jonas Krantz, (Lidköpings
Kommun), Rune Skogsberg (Mariestads kommun), Karin Hante (Länsstyrelsen), Kent
Boström (ideell sektor), Lennart Bergquist (turism/näringsliv), Mikael Nylander (fiske/Vänern)
Bo Magnusson (forskning/utbildning), Monica Persson(areella näringar). Som ersättare valdes
Susanne Andersson (Götene Kommun), Frida Nilsson (Lidköpings Kommun), Ida Ekeroth
(Mariestads kommun), Mehdi Vaziri (Länsstyrelsen), Björn Broberg (ideell sektor), Ingrid
Axelsson (turism/näringsliv), Sten-Gunnar Steénson (fiske/Vänern), Mikael Larsson (areella
näringar), Susanna Harjula (forskning/utbildning). Lennart Bergquist fick förnyat förtroende
som ordförande.
Av årsredovisningen för 2014 framgår att föreningen under året drivit ett flertal projekt och
verksamheter, bl a inom fiske, ekoturism och entreprenörskap. Verksamhetsplanen för 2015
visar på en satsning på att engagera ännu fler människor, bl a genom en gemensam
skolutmaning och GULLD-fonden, en nyinstiftad fond med syfte att stimulera ett brett
engagemang för de som bor och verkar i biosfärområdet. En satsning kommer också att
göras under året för att få ännu fler medlemmar. Föreningsstämman beslutade att anta de
föreslagna statuterna för GULLD-fonden.
Bakgrund
Efter en nominering av Sveriges regering utnämnde Unesco 2010 Vänerskärgården med
Kinnekulle till ett Biosfärområde. Det ingår därmed i Unescos globala nätverk som i
dagsläget omfattar 631 biosfärområden runt om i världen – alla med uppdraget att hitta
lokala lösningar på globala utmaningar.
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Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har fått i uppdrag av Unesco att
bidra till en hållbar utveckling genom att hitta lokala lösningar på globala utmaningar.
Utvecklingen av biosfärområdet sker i samverkan mellan Götene, Lidköping och
Mariestads kommuner. För mer information: www.vanerkulle.se

