
 
 

 
Protokoll fört vid 
Smålands Skogsvårdsförbunds 
årsmöte 2009-09-30 i Bordsjö 

 
Ca 93- 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 Lars-Göran Eriksson 
 

5. Val av två protokolljusterare 

Till justeringsmän valdes Peter Borg och Harald Säll 
 

6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

Mötet beslutades vara behörigen utlyst genom personliga brev. 
 

7. Föredragning av verksamhetsberättelsen 

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2008-08-01-2009-
07-31 delades ut samt hade skickats i samband med kallelsen.  
Årsmötet godkände årets verksamhetsberättelse. 



 
 

8. Föredragning av kassa- och revisionsberättelser 

Kassaberättelsen föredrogs.  
Årets underskott summeras till 9885,38  kr. Föreningens totala 
behållning inklusive årets förlust är 80 863,68 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 2010. 

 

12. Ersättningar till styrelse och revisorer 

Beslutades att inga arvoden, utan endast kostnadsersättningar 
och reseersättningar utbetalas till styrelse och revisorer. 
 
Årsmötet beslutade att eftersamråd med kassör utbetala 1000 
kr till sekreteraren som ersättning för merarbete i samband med  
utskick av inbjudan till årsmötet. 
 

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 ett år Roland 
Gunnarsson, Harald Säll och Lars Göran Eriksson. Omval på 
två år Christer Höök och Rund Ahlander 
 

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 under året 

Klimatförändringen har uppmärksammats allt mer och 
skogensbetydelse som kolsänka har debatterats i media. Under 
andra halvåret av 2009 står Sverige för EU:s ordförandeskap. 
Klimatfrågan och skogens betydelse som kolsänka är en viktig 
punkt på agendan och Sverige driver denna fråga stort. 

Många klibbalar såg ”malätna” ut våren. En stor del av 
knopparna har blivit urätna av larven till alhängemalen 
(Argyresthia goedartella). Klibbalen fick nya blad, så det var 
ingen risk för trädens överlevnad. Skadorna av märgborren är 
fortsatt stora.  

Stora snytbaggeskador har observerats inom stormområdet för 
Gudrun och Per. Lokalt är skadorna mycket stora. 
Klövviltstammen (framför allt älg) ökar oroväckande och kommer 
att påverka skogsbruket framöver om inte avskjutningen följer 
med.    

Hård frost i slutet av maj påverkade årsskotten på 
granplanteringar och plantor upp till ca 1 meters höjd. 

Skadorna av granbarkborren minskade rejält under 2009. 
Förökningsframgången var betydligt lägre under 2008 vilket 
medfört att populationen var relativt låg inför våren och 
sommaren 2009. Bedömd skadad volym under 2009 är högst 
300 000 skogskubikmeter. Barkborredödad skog motsvarar ca 
4-5 % (ca 4 milj. skogskubikmeter) av den stormskadade 
volymen (t.o.m. 2008) från stormarna Gudrun och Per.  

Under juni och juli har tallskog i fram för allt sydöstra Småland 
angripits av Röda tallstekeln. Angreppen är som störst i östra 
Kronobergs län och vissa hårt drabbade områden kan bli 
aktuella att avverka för att rädda virkesvärdet. Värst är 
skadorna i ett område från Åseda i norr till Orrefors i söder. 
Skador har också förekommit söder om Vetlanda och norr on 
Värnamo. Eftersom larven inte äter årsskott inskränker sig i 



huvudsak till tillväxtförluster. Tillväxtförlusterna kan vara 
kraftiga. Risken finns för att sekundära skador som kan döda 
tallarna. Hit hör framförallt angrepp av den större märgborren.  

Konjekturläget för skogsprodukter är relativt svagt, men en 
försiktig optimism kan skönjas. Skogsindustrin känner 
marknaden börjar öppnas och att även nya marknader kommer 
in t.ex. Nord Afrika och Saudirabien. Den svaga svenska kronan 
gynnar för tillfället Sverige export.  

På ELMIA WOOD 2009 i Jönköping presentation presenterades 
bl.a. skördaren ”Besten”. Avverkningen sköts av en obemannad 
skördare som direktlastar på skotarna. 

 

19. Nästa års verksamhet 

Flera förslag till teman för nästa års aktiviteter gavs och 
styrelsen tar tacksamt emot fler goda idéer. 
 
Några av förslagen: 
 
Stjärnsågning med besök på träindustri i Berga 
Träanvändning – husbygge flervåningshus (8 våningar), Växjö 
universitet (Dick sandberg Växjö universitet) 
Färja trä – Rappgo AB, Braås 
Utveckling av träprodukter, Södra  
 
 

20. Övriga ärenden 

Inga 
 
 

21. Mötets avslutande 

 Ordföranden tackade och avslutade årsmötet.  
 

 

Sekreterare för mötet  Ordförande för mötet 

 

Lars-Göran Eriksson   Adolf Fredrik Rappe 

 

Justeras: 

 

…………………..   ………………………………. 

Harald Säll    Peter Borg 


