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Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Smålands Skogsvårdsförbund
Avser verksamhetsår 2004
Dag
2005-09-15
Plats
Pensionat Älgen, Annerstad
Närvarande
C:a 106 deltagare
___________________________________________________________________________
_
§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 Harald Säll och Valdemar Sannesson.

§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
Kassaberättelsen föredrogs.
Ett överskott på 1 892 kr år 2004 och en kassabehållning på 40 641 kr .

§9

Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 10

Styrelsens budgetförslag
Enl. årsmötets förslag förra året göres budget för 2006 istället för år 2005 som
snart är avslutat.
För 2005 gäller att våra direkta kostnader för mat och resor bör täckas av
medlemmarna, medan extraaktiviteter som t.ex. föredragshållare och lokaler
kan belasta vår kassabehållning.

1

2
§ 11

Fastställande av medlemsavgift
Beslutades om oförändrad medlemsavgift på 75 kr för år 2006.

§ 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
Omvaldes på två år Adolf-Fredrik Rappe, Christer Höök och Rune Ahlander.
Göthe Brorsson och Rolands Sandstedt kvarstår ytterligare ett år.

§ 16

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

§ 17

Val av två revisorer och revisorsuppleant på ett år
Harry Eriksson och Vilmar Gustavsson omvaldes som revisorer.
Vilmar Gustavsson valdes till sammankallande
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
Stormen den 8 januari 2005 drabbades Kronobergs och Jönköpings län värst
i landet 35 – 40 miljoner skogskubikmeter stormfälldes, motsvarande 8 – 10
årsavverkningar.
Men många skogsägare i bältet Älmhult - Växjö - Ljungby drabbades extremt
hårt. Även klenare (30 årig)skog blåste ner.
Hans Danielsson, Skäckarp vittnade utifrån egna erfarenhet, på ett mycket
personligt sätt, skogägarnas känslor när ens livsverk förstörs mer eller mindre.
Hans informerade om att en minnesten från stormen ”Gudrun” skall uppsättas
På Erland Möllers förslag beslutade årsmötet att ge kostnadsbidrag för en del
av stenhuggningen och texten.
Lars Karlsson Nybro vittnade om att eken har perforerade löv och att eken är
kal på Öland. Svamskador även på askens löv i Kalmar län.
Enen torkar med stort barrfall. Dock har på andra håll enen börjat få ny
grönska. Törskatesvampens skador har ökat.
Bladen på alen slog inte ut i våras.
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Men på övriga geografier har lövträden varit ovanligt oskadade hela
sommaren.

§ 20

Nästa års verksamhet
På grund av stormen gjordes en rockad mellan Kronobergs län och Kalmar län.
Därför blir Kalmar län istället värd för 2006 års exkursion.
Det beslutades att Evert Sunesson tar upp frågan med Sveaskog med Stefan
Bleckert som guide för den ifjol planerade besöket på Hornsö ekopark.
På förslag av Lars Karlsson skulle ytterliggare tema läggas till: viltfrågan som
nu får ökad aktualitet efter stormen.
Det gäller viltets förändrade påverkan på nya föryngringarna efter stormen:
Vi skall tillfråga Ola Andersson som är ordföranden för den grupp skogsägare
som skapar opinion för viltskador och möjlighet för att skapa t.ex. tallbestånd.
Samråd och inbjudan skall ske med Kalmar Läns Skogsmannaklubb.
Som aktivitet nu i vinter föreslogs: Att spegla virkesmarknadsfrågor.
Den debattkväll grundat på Mårten Bendz skrift ” Artbevarande nödvändighet men hur?” Den var nära förestående men ställdes in gå grund av stormen..
Vi bör undersöka om innekvällen kan genomföras senvintern 2006 istället.
Beslutades att ge styrelsen i uppdrag att planera kvällen så att även lämplig
geografisk placering i Småland beaktas.

§ 21

Hur öka aktiviteten för att få flera medlemmar och deltagare ifrån
Kalmar län
Förslag: Att genom E-post inbjuda organisationer.
Att skriva personliga inbjudningar utifrån Kalmar Läns skogsmannaklubbs
adressregister.
Förlägga aktiviteterna så att köravstånden inte blir för långa.
Att ta flera personliga kontakter med ”nyckelpersoner”
Lars Karlsson och Evert Sunesson är aktiva kontaktmän.
De avgör om någon deltagare till från Kalmar län bör anlitas för få en lokal
arbetsgrupp med bra nätverk.

§ 22

Avslutning
Ordföranden tackade och avslutade årsmötet.

Vid protokollet

Justeras

Göthe Brorsson

Harald Säll

Valdemar Sannesson

Sekreterare

3

