
 
 

 
Protokoll fört vid 
Smålands Skogsvårdsförbunds 
årsmöte 2008-09-18 i Braås 

 
Ca 95 deltagare 

     
 

 
    
 
 

1. Mötets öppnande 

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

2. Godkännande av dagordning 

Den förelagda dagordningen godkändes. 
 

3. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar 

 Adolf- Fredrik Rappe valdes till ordförande för årsmötet. 
 

4. Val av sekreterare att föra dagens protokoll 

Till sekreterare valdes Cecilia Malmqvist 
 

5. Val av två protokolljusterare 

Till justeringsmän valdes Göthe Brorsson och Anders Strandh. 
 

6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

Mötet beslutades vara behörigen utlyst genom personliga brev. 
 

7. Föredragning av verksamhetsberättelsen 

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2007-08-01-2008-
07-31 delades ut samt hade skickats i samband med kallelsen.  
Årsmötet godkände årets verksamhetsberättelse. 



 
 

8. Föredragning av kassa- och revisionsberättelser 

Kassaberättelsen föredrogs.  
Årets överskott summeras till drygt 17 000  kr. Föreningens 
totala behållning inklusive årets vinst är 80 863 kr. 
Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna. 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 

10. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår 

Styrelsens förslag till budget kommande verksamhetsår 
föredrogs och godkändes. 
 

11. Fastställande av medlemsavgift för kommande 

verksamhetsår 

Beslutades om oförändrad medlemsavgift på 75 kr för år 2009. 

 

12. Ersättningar till styrelse och revisorer 

Beslutades att inga arvoden, utan endast kostnadsersättningar 
och reseersättningar 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. Val av ordinarie styrelseledamöter 

Till ordinarie styrelseledamöter valdes på två år Roland 
Gunnarsson (omval), Harald Säll (nyval) och Lars Göran 
Eriksson (nyval). 
 

15. Val av styrelsesuppleanter på ett år 

Lis Boje och Lars Karlsson omvaldes på ett år. 

 

16. Val av två revisorer och revisorssuppleant på ett år varav en 
sammankallande 



Harry Eriksson och Vilmar Gustafsson omvaldes som revisorer 
med Vilmar Gustavsson som sammankallande  
Ove Berg omvaldes som revisorsuppleant. 

 

17. Val av valberedning om tre personer på ett år, varav en 
sammankallande 

Till valberedning omvaldes Kurt Jacobsson, Evert Sunesson och 
Dag Kihlblom 
Till sammankallande valdes Evert Sunesson 

 

18. Viktiga händelser i skogsbranschen och naturen 

Växthuseffekt, klimatförändringar och försurning har varit 
uppmärksammade detta år och tecken och förändringar i 
naturen rapporteras från flera håll. Flera oroliga röster men 
också hoppfulla.  
 
El Nino-år 
 
Stora angrepp på skogarna i anslutning till bevattnade lager.  
 
Lövträd (al, björk m fl.) som fällt sina löv för tidigt och ser 
döende ut - vad är det? 
 
Hård frost i maj (9-10 minusgrader) slog ut bl.a. 
lärkplanteringar. 
 
Bulor på stammar efter vind. Vedens tryckhållfasthet är bara 
hälften av draghållfastheten. Bristningar i cellerna gör att träden 
försöker förstärka och lägger på utanför. Gallra bort buliga träd. 
 

19. Nästa års verksamhet 

Flera förslag till teman för nästa års aktiviteter gavs och 
styrelsen tar tacksamt emot fler goda idéer. 
 
Några av förslagen: 
Virkesmätning, virkesprissättning 
Växjö träbyggnadsstad 
Forskarna får svara (Växjö universitet m fl) 
 
 

20. Övriga ärenden 

Röjning: Arne Johansson lyfte frågan om det stora kommande 
behovet av röjning efter stormarna. Han föreslog att förbundet 
skulle vara mer aktiva i frågan och gå ut med en 



rekommendation. Mötet beslutade gå ut med ett 
pressmeddelande med utgångspunkt i dagens exkursion. 
 
Demoytor: Arne Johansson tog också upp frågan om det 
utvecklingsarbete och demonstrationsytor som 
Skogsvårdsstyrelsen arbetade mycket med från 80-talet och 
fram på 90-talet. För att inte dessa värden ska gå förlorade 
behöver något göras. Mötet beslutade att skicka en skrivelse till 
Skogsstyrelsen i Jönköping med uppmaning att ta tillvara detta. 
Markägarna är med som avsändare.  
 
Hemsidan: Mötet ansåg att hemsidan är viktig. Bernt Bengtsson 
som varit ansvarig har lagt ner ett enastående arbete så här 
långt, men avsäger sig fortsatt arbete med hemsidan. Mötet 
beslutade att lägga ner ca 5000 kr på en omarbetning och 
uppdatering av sidorna. Roland G är kontaktperson för arbetet. 
 
E-post som kommunikationsväg: Såväl Evert Sunesson som 
Roland Gunnarsson har inför mötet föreslagit att förbundet i 
möjligaste mån ska gå över till e-post som redskap för 
information. Mötet beslutade att gå över till e-post som gängse 
informationsväg, men det kommer även i fortsättningen att gå 
att få information via vanligt brev om så efterfrågas. 
Sekreteraren sammanställer e-postlista över medlemmarna. 
 
 

21. Mötets avslutande 

 Ordföranden tackade och avslutade årsmötet.  
 

 

Sekreterare för mötet  Ordförande för mötet 

 

 

 

 

 

Cecilia Malmqvist   Adolf Fredrik Rappe 

 

Justeras: 

 

 

 



 

 

Göthe Brorsson   Anders Strandh 


