Protokoll fört vid
Årsmöte
den 25 september 2018
Torghuset Smålandsstenar

a

1. Mötet

Närvarande: ca 65 personer: Se bifogad anmälningslista.

1.

Mötets öppnande
Rune Ahlander hälsade samtliga välkomna till årsmötet.

2.

Godkännande av dagordning
Utsänd dagordning godkändes.

3.

Val av ordförande att leda dagens förhandlingar
Leif Olofsson valdes till ordförande för årsmötet.

4.

Val av sekreterare att föra dagens protokoll
Harald Säll valdes till mötessekreterare.

5.

Val av två protokolljusterare
Erland Möller och Jan Karlsson valdes jämte mötesordföranden till
protokolljusterare.

6.

Fråga om årsmötets behöriga utlysande
De närvarande ansåg att kallelse till årsmötet skett på behörigt sätt.

7.

Föredragning av verksamhetsberättelsen
Godkändes och delades ut till samtliga.
Kommentar: Betalande medlemmar bör vara fler och om medlemsavgift ej
erläggs inom tre på varandra följande år utesluts denne.

8.

Föredragning av kassa- och revisionsberättelser
Anders Löndahl lämnade ekonomisk redogörelse för det senaste
verksamhetsåret:
Ingående balans 115 389:Utgående balans 145 496:Intäkter 46 650:- ( Medlemsavg 17 800:-, Gåva Smålands
skogstjänstemannaförbund 20 000:-, Årsmöte/Vintermöte 8 850:-)
Kostnader 16 543: Årets vinst 30 107 : Kassa: 2 066:Bank: 12 648:Placeringskonto: 100 675:-

Revisionsberättelsen, upprättad av Kurt Sivberg och Jan Gustafsson, lästes
upp.

Kommentarer:
Adolf Fredrik Rappe kommenterade att medlen bör placeras så att de ger en
bättre avkastning än nuvarande placering.
Beslut att styrelsen uppdrogs att verkställa intentionerna att placera hälften av
fondmedlen enligt kommentar ovan.
9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10.

Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår
Någon detaljerad budget var inte upprättad, styrelsen räknar med ungefär
samma kostnader som föregående år, dock något mer generösa.

11.

Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 100: -.
Kommentarer:
Förslag att införa flerårsavgift samt/eller påminnelseavgift då det är svårt att
få in medlemsavgifterna.
Beslut: Styrelsen behandlar förslagen.

12.

Ersättningar till styrelse och revisorer
Ingen ekonomisk ersättning utgår till styrelseledamöter och revisorer.

13.

Förslag till stadgeändringar
Andra årsmötet då beslut tas om val av suppleanter gällande §5.
Beslut: Att inte välja suppleanter till styrelsen.
§5 i stadgarna ändras därmed till: Förbundets angelägenheter handläggs av en
styrelse, som inklusive ordföranden består av minst fem ordinarie ledamöter.

Första årsmötet då beslut tas om verksamhetsår samt föreningens hemvist:
Beslut: Revisionen skall verka för verksamhetsår ej kalenderår.
Beslut: Förbundets hemvist är Växjö kommun.
14.

Val av ordförande på ett år
På förslag av valberedningen omval av Rune Ahlander till ordförande för det
kommande verksamhetsåret. Varpå Rune passade på att tacka årsmötet för
förtroendet att få leda förbundets verksamhet.

0
15.

Val av ordinarie styrelseledamöter.
Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag till val av
styrelseledamöter.
Årsmötet beslutade omval av Olle Wengelin och Harald Säll på 2 år.
Från föregående år kvarstår ett år: Anders Löndahl, Lena Karlsson, Kicki
Svensson och Sven-Olof Sandberg.
Till ordinarie ledamöter valdes Jan-Åke Lunden och Jan Fransson på 2 år.

16.

Val av två revisorer och revisorssuppleant på ett år, varav en sammankallande
Kurt Sivberg och Jan Gustavsson valdes till ordinarie revisorer.
Till revisorssuppleant utsågs Ove Berg på ett år.
Kurt Sivberg utsågs till sammankallande.

17.

Val av valberedning om tre personer på ett år, varav en sammankallande
Leif Olofsson, Kurt Jakobsson och Lars Karlsson valdes till valberedning på
ett år. Leif Olofsson utsågs till sammankallande.

18.

Viktiga händelser i skogsbranschen och naturen
2018 blev den varmaste och torraste sommaren som nu någon levande har
upplevt.
Hösten och vintern 2017/2018 hade vi besvärliga drivningsförhållanden på
grund av blöta marker.
Sommaren gav mycket omfattande granbarkborreskador- troligen mer
omfattande än de efter stormen Gudrun och Per 2005 och 2007.
Mycket debatt om äganderätten. Skogsägandet pressas av det övriga
samhället.
En viss virkesbrist har uppstått på grund av stor efterfrågan, besvärliga
drivningsförhållanden under vintern samt den torra sommaren som gjorde att
brandrisken stoppade avverkningar.
Sågverkens lönsamhet men även massa och pappersindustrins ekonomiska
resultat har varit mycket goda. Detta beroende på god konjunktur och att den
svenska kronan är svag. Dock kan vi vara inne i ett trendbrott då konjunkturen
vänder nedåt.
Tillväxtstörningar med dubbeltoppar på unga tallar i östra Sverige. Skogforsk
och SLU följer upp dessa skador. För övrigt så upplevs mycket dubbelplantor
i planteringskrukorna. Årets sommar tycks också ge ovanligt mycket prolepsis
på tallungskogen.
Troligen får vi en virkessvacka om 10 år om inte tillväxten i skogen matchas
mot en rimlig industriexpansion.

Betesskadorna av älg och rådjur är fortfarande mycket stort och har en
tendens att öka.

19.

Nästa års verksamhet
Möjligt tema till nästa vintermöte: Hur påverkar kortare omloppstider
virkeskvalitet och biologisk mångfald.

20. Övriga ärenden
Inga övriga frågor hade inkommit.

Mötesordförande Leif Olofsson tackade de närvarande för visat intresse och avslutade
årsmötet.
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