
 

Protokoll fört vid extra årsmöte med Föreningen Smålands 
Skogsvårdsförbund  
 
Dag 2003-04-28    
Plats Tagels gård 
Närvarande C:a 35 medlemmar. Efter § 9 tillkom 15 nya medlemmar från 

Kronobergs skogsmän. 
 

 § 1 Mötets öppnande och val av ordförande 
  Adolf  Fredrik-Rappe hälsade de närvarande välkomna och förklarade 

sammanträdet öppnat. Adolf-fredrik Rappe valdes till årsmötets ordförande 
 
 

§ 2 Val av sekreterare 
                Till sekreterare valdes Göthe Brorsson 
  
§ 3 Val av justeringsmän 
 Till justeringsmän valdes CG Madeberg och Gösta Skogvall.  
 

  Dagordningens fastställande  
§ 4 Förelagd dagordning godkändes. Dock krav att från § 9 invänta medlemmarna 

från Kronobergs Skogsmän som samtidigt hade årsmöte för att besluta om  
upplösning av  sin Förening Kronobergs Skogsmän.   

 
§ 5 Fråga om mötets behöriga utlysande. 

Skriftlig kallelse var utsänt till samtliga medlemmar  den 25 mars 2003.   
Vid  samma tillfälle medsändes förslag till nya stadgar.  
Fastslogs att  årsmötet var behörigt utlyst.  
 

§ 6 Förslag att inlemma Kronoberg Skogsmän  till Smålands 
 Skogsvårdsförbund 

Årsmötet godtog att alla medlemmar från Föreningen Kronobergs Skogsmän             
beviljas inträde i Föreningen Smålands Skogsvårdsförbund  

 
  

§ 7 Förslag till stadgar 
 Utifrån utsänt förslag på stadgar framkom förslag på ändringar. 

Beslutades att Christer Höök och Göthe Brorsson bearbetar förslagen, samt 
tillställer dessa till förslagsställare och interimsstyrelsen för yttrande inför 
höstens årsmöte.  

 
§ 8 Förslag och val av ordinarie ledamöter i en interimistisk styrelse. 
 Beslutade årsmötet att sju ordinarie medlemmar utgör en interimistisk styrelse 

fram till höstens årsmöte. 
 Valdes  Adolf- Fredrik Rappe tillika ordförande. Göthe Brorsson tillika 

sekreterare. Kvarstår som kassör  till höstens årsmöte gör Vilmar Gustavsson 
Övriga ledamöter: Rune Ahlander, Jönköping,  Lis Bergenheim, Universitetet 
Växjö. Lars Karlsson Nybro. Roland Sandstedt, Mariannelund. Christer Höök, 
Växjö. 



 

Godkändes avsägelse från nuvarande styrelsemedlemmar Erling Abrahamsson, 
Vaggeryd och  Karl-Olof Nilsson, Vimmerby   

  
§ 9 Val av valberedning 
 Till valberedning omvaldes Kurt Jacobsson tillika sammankallande samt Evert 

Sunesson Högsby. Godkändes avsägelsen från Stellan Gustavsson Jönköping 
 
§ 10 Beslut om tema och ansvariga för  höstens traditionella exkursion 
 Beslutades att anordna skogdag den 17 september 2003. 

Tema skall vara ”Större andel tall av god kvalité.”  
En praktisk uppföljning av  vinterns seminarium i samma ämne.  
Till ansvariga att förbereda skogsdagen valdes Rune Ahlander med Lars 
Karlsson på skogsvårdsstyrelsen och Arne H. Johansson som resurspersoner. 
Samt ordföranden Adolf-Fredrik Rappe som kontaktperson. 
Sekreteraren  Göthe Brorsson ansvarar för kallelser och planering  inför 
exkursionen. 

 
§ 11 Förslag på övriga aktiviteter för ”nya” Smålands Skogsvårdsförbund 
 Styrelsen bör ge förslag på föredragsserie, helst ett i varje län. T.ex. ämne om 

förädlingsindustri eller utfrågning av sågverksägare. Börja med ett test i Växjö. 
Föreslog även aktiviteter som anordnas för att få fler yngre och aktiva 
skogsmän till vår förening. Allmänt bör vi eftersträva kvalité i våra program.  
Vår särart är att anordna ej företagsbundna aktiviteter med allmänt intresse 
som ger anledning för arbetsgivare att ge betald ledighet för förkovran. 

 
§ 12 Aktuella skogliga frågor  
 Skogen är friskare än på länge. Goda avverkningsförhållanden  med lång 

period av fruset underlag, den gångna säsongen. 
Rapporterades mycket skvattramrost på granen. Farhågor att skador av  
svampen Greminella kan öka nästa år. 
 

 
§ 13 Övriga frågor:  

Avgående i styrelse och valberedning ej närvarande.  
Ordföranden framförde ett tack  för deras insatser  

 
§ 14 Avslutning  
 Med förhoppning att det nya förbundet måtte få en stor skoglig och social 

betydelse för dess medlemmar, avslutade Adolf-Fredrik det historiska 
årsmötet.   

  
 
Vid protokollet  Justeras: 
 
 
Göthe Brorsson                   C.G Madeberg Gösta Skogvall  
Sekreterare       

    
   
   



 

        
    
 
 
    
    


