
Protokoll fört vid Svenska Lövträdföreningens styrelsemöte den 28 april 
2011 - telefonmöte.

Närvarande var Owe Martinsson, Lars Karlman och Jan Olsson. Förhindrade att delta var Leif 
Larsén, Stellan Gustafsson, Therèse Andersson, Jonas Martén och Erik Hjärtfors.

1 § Ordförande Owe Martinsson förklarade mötet öppnat.

2 § Dagordningen presenterades och fastställdes.

3 § Till justerare av styrelseprotokollet valdes Owe Martinsson och Lars Karlman.

4 § Lövträdtidningens redigering och tryckning. Lars berättar att nu är tidningen färdig för 
tryckning. Tryckeriet Knappen i Karlstad planerar att få den färdigtryckt till den 10 maj. 
Därefter kommer tidningen att distribueras omedelbart till medlemmarna.

5 § Läget inför Elmia och utskick av kallelse till årsmötet. Med lövträdtidningen bilägges 
kallelse till föreningens årsmöte den 27 maj och förslag till årsmötets dagordning. Årsmötet 
sker i Sandseryd församlingshem ca 2 mil från Elmia inte långt från flygplatsen. 

Styrelsen beslöt att i kallelsen till årsmötet, bör det framgå att förhandsanmälan krävs till 
mötet, på grund av att mötesdeltagarna kommer att erbjudas på förtäring. Kravet om 
förhandsanmälan gör, att vi får bättre koll på utgifterna för årsmötet. Owe fick i uppdrag att 
formulera kallelsen för vidare distribution. Ett utkast till årsmötets dagordning har styrelsen 
tagit fram tidigare i vår.

Utställningsmaterial till Elmia i form av planscher och en rollup är under framtagande och blir 
färdigt till mässan. Styrelsen fattade dessutom beslut om tillverkning av visitkort – 
presentationskort om föreningen, att delas ut till besökande vid vårt mässtält. Styrelsen fattade 
beslut om att tillverka 500 stycken. 

Bemanning vid mässtältet diskuterades. Jan startar upp vid vårt mässtält den första mässdagen 
dvs. den 26 maj. Owe möter upp den 27 och 28 maj. Vi antar att Leif också möter upp vid 
mässtältet. Erik finns redan på plats som representant för Småsågarna i samma tält. Flera 
styrelsemedlemmar och medlemmar i föreningen är välkomna att arbeta vid mässtältet.

Owe kontaktar Per – Olof Lycksell för att få hemsidan uppdaterad vad gäller fältsäsongens 
aktiviteter i föreningens regi och kallelsen till årsmötet. 

Vi måste se till att inhandla kvittensblock, för att knyta nya medlemmar till föreningen som vi 
lyckas värva under mässan.

6 § Sommarens kurser. Ett flertal beslut om sommarens kurser som kommer att anordnas i 
föreningens regi, har fattats vid föregående styrelsemöten. Vid detta styrelsemöte fattade 
styrelse beslut om att annons skall sättas in i lövträdtidningen om kursen i masurbjörkskötsel 
den 18 juni. Den kursen kommer troligen att starta upp i Bjurholm. Intresserade kommer att 
anmodas att anmäla sig senast den 5 juni. 
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Till sommarens skötseldagar måste vi komma ihåg att uppmana deltagarna, att ta med sig 
egen utrustning inklusive skyddskläder.

Lördagen den 17 september beslöt styrelsen, att anordna en exkursion i södra Småland i 
centrat för stormen Gudrun. Till vår glädje har Bengt – Åke Alriksson tackat ja till att leda 
exkursionen. Ämnet för exkursionen är ungskogsröjning av Gudrunhyggen med stort 
lövuppslag, med inriktningen - skötsel av lövträdbestånd för god ekonomi.

7 § Övriga frågor:
- ATL reportage. Reportern Torbjörn Esping närvarade vid föreningens lärkexkursion i 

Siljansfors under förra året. Owe har fått klartecken att använda hans reportage i 
föreningens regi. Artikeln kommer att levereras i en pdf –fil.

- Samarbete med Ekfrämjandet. Owe har varit i kontakt med Jan Linder representant 
för ekfrämjandet. De kom överens om att i ett första skede anordna gemensam exkursion 
vid tillfälle och att utbyta medlemstidning mellan föreningarna.

8 § Nästa möte fastställdes till onsdagen den 15 juni 2011 kl. 20:20.

9 § Ordförande avslutade mötet.

Sekreterare Jan Olsson

Justeras: Owe Martinsson Lars Karlman
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