Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Smålands Skogsvårdsförbund
Dag
Plats
Närvarande

2003-09-17
Borgen i Lenhovda
C:a 45 medlemmar.

§1

Mötets öppnande
Adolf Fredrik-Rappe hälsade de närvarande välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

§2

Dagordningens fastställande
Förelagd dagordningen godkändes.

§3

Val av ordförande
Adolf–Fredrik Rappe valdes till ordförande för årsmötet.

§4

Val av sekreterare
Till sekreterare valdes Göthe Brorsson.

§5

Val av protokolljusterare
Till justeringsmän valdes CG Madeberg och Gösta Skogvall.

§6

Fråga om mötets behöriga utlysande.
Mötet godtog att årsmötet var behörigt kallat.

§7

Fastställande av stadgeförslag.
Efter det extra årsmötets förslag på ändring i stadgeförslag godtog stämman
föreliggande stadgeförslag som var utdelat till samtliga närvarande.

§8

Föredragning av verksamhetsberättelse
Utsänd verksamhetsberättelse godkändes.

§9

Föredragning av kassa- och revisionsberättelse
Kassören föredrog kassaberättelsen: 126 medlemmar.
Ett överskott på 5 333 kr och en kassabehållning 31 001 kr .
Revisionsberättelsen upplästes av revisorn.

§ 10

Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§ 11

Styrelsens budgetförslag
Kassören redogjorde för budgeten avseende år 2003. Om det blir 100
medlemsinbetalningar, förutsågs att kostnaderna täcks av intäkterna.

§ 12

Beslut om överföring av kassabehållning från f.d Kronobergs Läns
Skogsmän
Förutvarande kassören Christer Höök i Kronbergs Läns Skogsmän meddelade
att 6 200 kr överförts till Smålands Skogvårdsförbunds kassa.

§ 13

Fastställande av medle msavgift för år 2003
Beslutades om oförändrad medlemsavgift på 75 kr för år 2003.

§ 14

Ersättningar till styrelse och revisorer
Beslutades att endast kostnadsersättningar utbetalas till styrelse och revisorer.

§ 15

Val av ordförande på ett år
Till ordförande på ett år för Smålands Skogsvårdsförbund valdes
Adolf-Fredrik Rappe.

§ 16

Förslag på antal styrelseledamöter och suppleanter
Beslutades att styrelsen består av fem ordinarie styrelseledamöter och två
suppleanter.

§ 17

Val av ordinarie styrelseledamöter
Valdes Adolf- Fredrik Rappe, Christer Höök och Rune Ahlander på två år
Valdes Göthe Brorsson och Roland Sandstedt på ett år.

§ 18

Val av styrelsesuppleanter
Till styrelsesuppleanter på ett år valdes Lis Bergenheim och Lars Karlsson.

§ 19

Val av två revisorer och revisorsuppleant på ett år
Valdes Harry Eriksson och Vilmar Gustavsson som revisorer
Valdes Ove Berg som revisorsuppleant.

§ 20

Val av valberedning
Till valberedning valdes Kurt Jacobsson, Evert Sunesson och Dag Kihlbom
Till sammankallande valdes Kurt Jacobsson.

§ 21

Viktiga iakttagelser i skog och natur
Insektsangrepp på toppskotten av små granar. Från Kalmar län rapporteras
granbarrstekel på åkerplanteringar och att ekplantor är avätna.
Skogen är friskare än på länge konstaterar Rune Ahlander.
Arne H Johansson konstaterade instabilitet hos granar som får grovt
missbildade granrötter när man planterar felaktigt, inte rotbeskär och det står i
tät jord. På fråga om Natura 2 000 gavs information av Fiskesjö.
Information om minerallagen av Adriaan Muller. Ev regeringsförslag om
lagändring. Vildsvinens antal ökar och kommande skador på jordbruksmark
blir följden om vi inte lär oss jaga systematiskt och med rätt hundar.
Peter Borg påtalade storleksrationaliseringen inom sågverksbranschen.

§ 22

Nästa års verksamhet
Beslutades att Jönköping län med Rune Ahlander som ansvarig anornar nästa
års skogsexkursion. Som Tema nämndes: Markkunskap. Skötsellösningar för
björkinblandning under hela granens omloppstiden som är certifieringskrav.
Länsjägmästare Fiskesjö överlämnade ett program på sex olika föreläsningar
under rubriken ”Möt en forskare”.
Harald säll förslog en ”pyttipanna” kväll på Växjö universitetet
innehållande föreläsningar och/eller paneldebatter.
Förslag att även vidtala GD på Skogsstyrelsen Göran Enander som föreläsare
någonstans i Jönköpings län.

§ 23

Övriga ärenden och avslutning
Vilmar avtackades som kassör.
Senare avtackades för många års revisorsarbete också avgående revisorn CG
Madeberg.

§ 24

Avslutning
Ordföranden avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Justeras

Göthe Brorsson
Sekreterare

C.G Madeberg

Gösta Skogvall

