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Protokoll fört vid årsmöte med Föreningen Smålands Skogsvårdsförbund
Avser verksamhetsåret 2005-01-01 – 2006-07-31
Dag
2006-09-07
Plats
Folkets hus Alsterbro
Närvarande
C:a 70 deltagare
___________________________________________________________________________
§1

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

§2

Dagordning: Mötet godkände förelagd dagordning.

§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 Helge Mårtensson och Gösta Skogvall.

§6

Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet godtog att årsmötet var behörigt kallat genom personliga brev till
samtliga medlemmar utsända 2006-08-05.

§7

Föredragning av verksamhetsberättelse
Sekreteraren redogjorde för verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret
2005-01-01 – 2006-07-31. Årsmötet godkände det förlängda årets verksamhet.

§8

Föredragning av kassa- och revisionsberättelse
Kassaberättelsen föredrogs.
Bokslutet visade ett överskott på 20 856 kr år 2005-01-01 till 2006-07-31.
Överskottet förklaras av två års medlemsavgifter.
Kassabehållningen är 2006-06-31, 61 497 kr .
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§9

Nytt bokföringsår: För att årsmötet bättre skall sammanfalla med våra
traditionella skogsdagar
fastställdes att i fortsättningen avsluta bokkföringsperioden den 31 juli.

§ 10

Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.

§ 11

Styrelsens budgetförslag
För 2005 gäller att våra direkta kostnader för mat och resor bör täckas av
medlemmarna, medan extra aktiviteter som t.ex. föredragshållare och lokaler
kan belasta vår kassabehållning.
Eftersom kassan är stor föreslogs att extra gemensamma kostnader kan tagas
från kapitalet för t.ex. utlandsresa, bra föredraghållare mm.

§ 12

Fastställande av medlemsavgift
Beslutades om oförändrad medlemsavgift på 75 kr för
år 2006-08-01- 2007-07-31.

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

Förslag på antal styrelseledamöter och suppleanter
Beslutades att styrelsen består av fem ordinarie styrelseledamöter och två
suppleanter. Två nyväljes år 2006 och tre ledamöter nyväljes år 2007.

§ 16

Val av ordinarie styrelseledamöter
Nyvaldes på två år: Cecilia Malmqvist Salshult och Roland Gunnarsson,
Tenhult.
Adolf-Fredrik Rappe, Christer Höök och Rune Ahlander kvarstår ytterligare ett
år.

§ 17

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

§ 18

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.

§ 19

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

§ 20

Viktiga händelser i naturen och skogsbranschen
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Återbeskogningen efter Gudrun pågår. Försenad markberedning.
Redan mycket kruståtel på hyggena. Snytbaggeskador redan i höst 2006.
Hur anpassa skogsskötseln för att undvika stormskador var flera frågor?
Kanske lite större förband och tidigare och kraftigare röjning samt gallring.
Mycket av stormfällena kommer nog att självföryngras, vilket säkert kommer
att lyckas på fuktiga marker.
Ekdöden fortsätter lokalt. En ny svampsjukdom är Askskottssjukan.
Borthuggning av skadade trä rekommenderades.

§ 21

Nästa års verksamhet. Föreslagna programpunkter:
Besöka träförädlande industrier.
Det nya LBU- bidraget. Besöka praktiska skogliga landsbygdsprogram för
småföretag. Se på förädlingsindustri för löv.
Redovisning av kunskaper kring skogsrötans utveckling.
Turism eller annat mångbruk med skoglig anknytning. Ex. ”Mats på Höjden.
Besöka landskapslaboratorium i Alnarp.
Två förslag på resor Estland, Lettland, Litauen eller en tvådagars resa till
Danmark. Efter handuppräckning fick Danmarksresan majoritet. Styrelsen
uppmanades att föreslå lämpliga besöksmål.

§ 22

Hemsidan:
Vår medlem Bernt Bengtsson gjorde en beskrivning av Skogsvårdsförbundets
hemsida. Vi har försökt med vanlig E-post korresspondens över temat: Ny tall
efter stormen? Nu skapar Bernt en annan form för synpunkter som vi hoppas
kan ge framtida utbyte mellan våra medlemmar och möten. Gå gärna in och
titta på www.skogssverige.se/smalandsskog/ Protokoll och planerade program
skall återfinnas där. Alla medlemmar är välkomna med en god historia, en bra
bild. Det finns mycket att tillföra hemsidan. Desto fler aktuella saker desto
tätare besök på vår hemsida.
Gösta Skogvall har tillfört hemsidan Smålands Skogsvårdsförbunds historik.

§ 23

Övriga ärenden: Ordförande avtackade avgående styrelseledamöterna
Roland Sandstedt Mariannelund och Göthe Brorsson Växjö.
Ekfrämjandets ordf. Arne Mirton och sekreteraren Lars Dahlén utdelade
Kronobergs Läns ädellövskogspris till Göthe Brorsson.
.

§ 24

Avslutning: Ordförande tackade de närvarande och avslutade årsmötet.
Vid protokollet:

Göthe Brorsson
Justeras:

Gösta Skogvall

Helge Mårtensson
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