Smålands

Protokoll fört vid Årsmöte den 5 oktober 2021

Skogsvårdsförbund

Restaurang Timjan, Nydala

Närvarande: ca 95 personer.
1. Mötets öppnande
Rune Ahlander hälsade samtliga välkomna till årsmötet med Smålands Skogsvårdsförbund.
En särskild välkomsthälsning riktades till alla nya medlemmar, hela 14st.
2. Godkännande av dagordning
I förväg 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
Olof Wengelin valdes till mötessekreterare i ordinarie sekreterares frånvaro.
5. Val av två protokolljusterare
Hasse Bengtsson och Roland Winquist valdes att jämte mötesordföranden justera
protokollet.
6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
De närvarande ansåg att kallelse till årsmötet skett på behörigt sätt.
7. Föredragning av verksamhetsberättelsen
Rune Ahlander läste upp den p g a Covid 19-pandemin mycket kortfattade verksamhetsberättelsen. Årsmötet godkände därefter verksamhetsberättelsen.
8. Föredragning av kassa- och revisionsberättelser
Anders Löndahl lämnade en ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret 2019-08-01-2020-12-31:
Ingående balans 145 000:Intäkter 60 280:- (Medlemsavg. 18 400:-, Årsmöte/höstmöte 16 700:-, Vintermöte 11 100:-,
Värdeförändring Fond 13 980:-, Övrigt 100:-)
Kostnader 24 744:- (Årsmöte/höstmöte 19 618:-, Vintermöte 398:-, Administration 2 141:-,
Övrigt 2 587:-)
Årets vinst 35 536:Utgående balans 180 536:- (Kassa 388:-, Företagskonto 45 402:-, Fondkonto 134 746:- )

Revisionsberättelsen, upprättad av Kurt Sivberg och Jan Gustafsson, lästes upp av Kurt
Sivberg.
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 intäkter
och kostnader som ett ”normalt” verksamhetsår.
11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 100:-/år.
12. Ersättningar till styrelse och revisorer
Ingen ekonomisk ersättning utgår till styrelseledamöter och revisorer. Styrelsen fick dock
årsmötets mandat att kunna betala ut rimlig ersättning vid speciella tillfällen, t ex resekostnader vid förberedelser inför exkursioner.
13a. Förslag till stadgeändringar
Styrelsen, genom Rune Ahlander, föreslog att verksamhetsår av praktiska skäl skall vara
kalenderår i fortsättningen. Årsmötet kan då genomföras vid påföljande vintermöte.
Årsmötet godkände förslaget att verksamhetsår skall vara kalenderår.
13b. Firmateckning
Årsmötet beslutade att förbundets firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
14. Val av ordförande på ett år
Nuvarande ordföranden Rune Ahlander hade meddelat att han ej längre önskade kvarstå i
styrelsen. På förslag av valberedningen nyval av Thomas Agrell som ordförande under det
kommande verksamhetsåret.
Thomas tackade årsmötet för förtroendet att få leda förbundets verksamhet och bad att
efter mötet få lämna en kort personlig presentation.
15. Val av styrelseledamöter
Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag till val av styrelseledamöter:
-Omval av Lena Karlsson, Anders Löndahl, Lina Sundberg och Erling Thorstensson på två år.
-Omval av Jan Fransson, Jan-Åke Lundén, Harald Säll och Olof Wengelin på ett år.
16. Val av två revisorer och revisorssuppleant på ett år, varav en sammankallande
Årsmötet beslutade enligt valberedningens förslag:
-Kurt Sivberg och Jan Gustafsson omvaldes till ordinarie revisorer på ett år.

-Bengt Henriksson nyvaldes till revisorssuppleant på ett år (det noterades avsägelse från Ove
Berg redan vid föregående årsmöte).
Kurt Sivberg utsågs till sammankallande.
17. Val av valberedning om tre personer på ett år, varav en sammankallande
Kurt Jakobsson meddelade att han inte längre stod till förfogande.
Till valberedning på ett år omvaldes Lars Karlsson och Leif Olofsson medan Rune Ahlander
nyvaldes.
Leif Olofsson utsågs till sammankallande.
18. Viktiga händelser i skogsbranschen och naturen
Ur växtsynpunkt har det varit ett bra skogsår med omväxlande regn och värme under tillväxtsäsongen.
Granbarkborreskadorna är något lägre än ifjol men fortfarande mycket omfattande. Enligt
officiell statistik beräknas skadorna det senaste året uppgå till totalt i landet ca 5 milj. m3sk,
varav ca 2 milj. m3sk i Götaland.
En större skogsbrand uppstod under en torrperiod på försommaren i mellersta Kalmar län.
Coronapandemin har indirekt orsakat en global brist på virke, vilket gynnat bl a de svenska
skogsägarna med god avsättning och mycket höga virkespriser på flertalet sortiment.
Hyggesfritt skogsbruk har blivit en mycket omdebatterad fråga det senaste året. Skogsstyrelsen har utlovat en definition av detta begrepp för att förenkla dialogen, men även för att
kunna följa upp hyggesfria åtgärder på ett enhetligt sätt.
19. Nästa års verksamhet
Inga konkreta synpunkter lämnades från deltagarna. Rune Ahlander påminde emellertid om
att donerade medel från Skogstjänstemannaförbundet bör utnyttjas för att kunna subventionera ev. längre exkursionsresor, t ex utomlands.
Med anledning av SVT:s pågående och mycket omdebatterade programserie ”Slaget om
skogen” fick styrelsen i uppdrag av årsmötet att göra ett uttalande. Medlemmarna kommer
att få uttalandet för kännedom tillsänt via e-post. Det står därefter var och en fritt att, med
eller utan stöd av ovanstående, göra egna uttalanden i frågan.
20. Övriga ärenden
Rune Ahlander informerade om att styrelsen beslutat att från den så kallade Rappefonden
nu dela ut den allra första utmärkelsen ”En bättre skoglig sits”.
Utmärkelsen går till Göran Örlander för hans långvariga och mycket betydelsefulla insats för
skogsbruket och skogsindustrin i Småland. Göran och hans fru Christina, för dagen även
exkursionsvärdar, fick därefter stiga fram och ta emot priset, ett diplom och en länsstol,

tillverkad i Småland av småländskt virke av den småländske möbelsnickaren Jonas Svensson i
Härlöv. Årsmötesdeltagarna hyllade därefter Göran med en lång och välförtjänt applåd,
varpå en överraskad Göran tackade för den oväntade utmärkelsen.
Med anledning av att Rune Ahlander nu lämnat styrelsen blev han föremål för avtackning
genom två av styrelsekollegorna. Rune har varit förbundets ordförande sedan 2015 och
dessförinnan ledamot i styrelsen i flera decennier. Lena Karlsson konstaterade att Rune varit
mycket engagerad i skogliga frågor och en inspirerande ordförande som väl tillvaratagit förbundets intressen. Hon överlämnade därefter en minnesgåva i form av en svarvad träskål av
småländskt virke, formgiven och tillverkad av träsvarvaren Ulf Jansson i Alvesta. Sedan överlämnade Olof Wengelin en presentförpackning med ätliga varor såsom närproducerade
fruktdrycker, hembakt bröd och annat nyttigt tilltugg. Även Rune fick därefter en lång och
välförtjänt applåd av årsmötets deltagare innan han avslutningsvis tackade för presenterna
och för förtroendet att ha fått leda förbundets verksamhet.
Inga övriga ärenden förekom.
-----

Mötesordföranden Leif Olofsson tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade
årsmötet.
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