
 
 
 
Protokoll fört vid 
Smålands Skogsvårdsförbunds 
årsmöte 2008-02-28 i Lessebo 

 
Ca 65 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 Bengt-Åke Jonsson och Arne 
Johansson 
 

6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 
Mötet godtog att årsmötet var behörigt kallat genom personliga 
brev till samtliga medlemmar utsända 2008-01-28. 
 

7. Föredragning av verksamhetsberättelsen 
Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2006-08-01-2007-
07-31 delades ut och genomlästes. Årsmötet godkände årets 
verksamhetsberättelse. 
 



8. Föredragning av kassa- och revisionsberättelser 
Kassaberättelsen föredrogs.  
Årets överskott summeras till 2269 kr, tack vare att Evert 
Sunesson lyckades skaffa EU-bidrag till 2006 års exkursion på 
Hornsö. Föreningens totala behållning inklusive årets vinst är 
63 766 kr. 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 

10. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår 
Styrelsens förslag till budget kommande verksamhetsår 
föredrogs.  
 

11. Fastställande av medlemsavgift för kommande 

verksamhetsår 

Beslutades om oförändrad medlemsavgift på 75 kr för år 2008. 

 

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. Val av ordinarie styrelseledamöter 

Christer Höök och Rune Ahlander omvaldes på två år. 

 

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 

Det var en mycket regnig sommar 2007, vilket höll nere 
barkborrens härjningar, men rädslan för stora angrepp 
kommande sommar kvarstår. Vikten av att få ut alla vindfällen 
betonades. 
 
Återigen stormade det ordentligt i januari (2008) 
 
I Växjö noterades endast 20 minuter sol under december 2007 
(dock osäkert om detta har påverkat skogen i lika hög grad som 
människorna). 
 
Graden av självverksamhet i privatskogsbruket noterades vara 
hög samtidigt som trendbrottet som skedde efter stormen 
Gudrun att arbetskraften i skogen är utländsk verkar 
permanentas.  
 
De stora problemen med dålig bärighet i skogen diskuterades. 
 
Huruvida den ökande vildsvinsstammen skadar trädrötter och 
orsakar röta diskuterades. Mycket djupa bök i ungskogar och 
planteringar har noterats på flera håll. Ökad kunskap i ämnet är 
önskvärd. 
 
Eventuella förändringar i bl.a. trädslagsval p.g.a. förändrat 
klimat diskuterades. 
 

19. Nästa års verksamhet 
Höstexkursionen kommer enligt föreningens rullande schema 
att förläggas i Kronobergs län. Flera förslag till teman gavs och 
styrelsen tar tacksamt emot fler goda idéer. 
 
Några av förslagen: 
Sågning av Gudrun-virket – hur blir det egentligen 
Vildsvin 
Vindkraftverk i skogsbygd  
 

20. Övriga ärenden 
Adriaan Muller tog upp frågan om problematiken kring 
geologiska undersökningar på enskilda fastigheter. 



21. Mötets avslutande 
 Ordföranden tackade och avslutade årsmötet.  

 

 

Sekreterare för mötet  Ordförande för mötet 

 

 

 

 

 

Cecilia Malmqvist   Adolf Fredrik Rappe 

 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

 

Bengt-Åke Jonsson  Arne Johansson 


