Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Smålands Skogsvårdsförbund
Dag
Plats
Närvarande

2004-09-30
Mullsjö Konferens & Friluftshotell
C:a 95 medlemmar.

§1

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

§2

Dagordningens fastställande
Den förelagda 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 Arne H. Johansson och Nils Posse.

§6

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

§7

Föredragning av verksamhetsberättelse
Årsmötet godkände årets verksamhet.

§8

Föredragning av kassa- och revisionsberättelse
Kassören föredrog kassaberättelsen:
Ett överskott på 7 746 kr år 2003 och en kassabehållning på 38 748 kr .

§9

Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§ 10

Styrelsens budgetförslag
Kassören redogjorde för budgeten
Intäkter och kostnader är budgeterade till 28 500 kr för år 2004. Eftersom
större delen av året gått vid årsmötet beslutades på Gösta Skogsvalls förslag att
istället göra budget för året efter höstens årsmöte.

§ 11

Fastställande av medlemsavgift
Beslutades om oförändrad medlemsavgift på 75 kr för år 2005.

§ 12

Ersättningar till styrelse och revisorer
Beslutades att inga arvoden, utan endast kostnadsersättningar utbetalas till
styrelse och revisorer.

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

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

§ 16

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

§ 17

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

§ 18

Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Kurt Jacobsson, Evert Sunesson och Dag Kihlblom
Till sammankallande omvaldes Kurt Jacobsson.

§ 19

Viktiga iakttagelser i skog och natur
Skogen mår allmänt bra. Trolig orsak att vi fått mycket nederbörd.
Iakttagelser av flera dubbeltoppar på gran.
Information från Lennart Rudqvist Skogsstyrelsen som redogjorde för dagens
krav och behov av dikesrensningar. Nu finns tillgång till lämpliga maskiner
som bevarar dikets djup och läge. En ny folder i ämnet fanns till deltagarna på
årsmötet.
Kort information om minerallagen av Adriaan Muller. Lagrådsremiss insänd
av Näringsdepartementet. Smålands Skogsvårdsförbunds skrivelser om större
markägareinflytande har inte infriats. Dock skall markägare informeras och
kan få en liten fastlagd ersättning av1,5 promille.

§ 20

Nästa års verksamhet
Kalmar är 2005 års värd för skogsdagen.
Lars Karlsson, Nybro hade på telefon föreslagit besök på Sveaskog med teman:
Naturvårdsbränning, askåterföring och dikesrensning.
Evert Sunesson hade i samråd med ordföranden i Kalmar läns skogmannaklubb
mer konkret kommit fram till en gemensam skogsdag för besök på Ormsö
Ekopark med Stefan Bleckert som guide. Vidare om tid fanns även göra besök
på Mönsteråssågen.
Ordföranden förslog att det anordnas aktiviteter för de yngre skogstjänstmännen.

Som aktivitet nu i vinter hade bl.a. Carl Rappe förslag på debatt på Växjö
Universitetet om Mårten Bendz skrift om effektiv naturvårdspolitik. Bl.a. har
Bendz tyckt att vi inte behöver ha stora kostnader för att bevara arter som finns i
rika stammar på andra håll.
Gerth Håkanssson och Göthe Brorsson föreslog besök på pilotanläggning i
Värnamo för förnyelsebara fordonsbränslen där vårt trä skulle vara råvara.

§ 21

Övriga ärenden och avslutning
Framkom med anledning av vår goda ”kassa” att underlätta besök mellan
länen genom att erbjuda subventionerade bussresor till Skogsvårdsförbundets
aktiviteter.

§ 24

Avslutning
Ordföranden tackade mötesdeltagarna för bra engagemang och avslutade
årsmötet.
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