
Protokoll fört vid Svenska Lövträdföreningens styrelsemöte den 12 januari 
2012 - telefonmöte.

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

1 § Ordförande Owe Martinsson förklarade mötet öppnat.

2 § Dagordningen presenterades och fastställdes.

3 § Till justerare av styrelseprotokollet valdes Owe Martinsson och Therése Andersson.

4 § Kurstillfällen ingående i Landsbygdsprogrammet 2012, styrelsen bearbetade och förädlade 
de tre stycken kursförslagen från tidigare styrelsemöten enligt nedan.

Kurs nr 1. Förslag - Anders och Johannes Eriksson håller en tvådagars kurs kring "Hägn, 
före under och efter" på eller kring sin egen fastighet i trakten av Hajom/ Hyssna, där finns 
bra pedagogiska och praktiska försöksexempel utlagda. Leif har fått ett preliminärt positivt 
besked från Johannes Eriksson för medverkan till en tvådagars arbetskurs. Nu återstår 
fastställande av datum för kursens genomförande och ett grovt detaljprogram m.m. Leif 
ansvarar.

Kurs nr 2. Skötsel av våra värdefullaste trädslag. Stor masurodling i Finspång – Ragnatorp 
hos markägaren Björn Kindstrand, där finns också andra lövträd planterade som vresalm, al 
och fågelbär. Owe har fått klartecken av markägaren. Förslaget är att kursen hålls helgen 30 
juni – 1 juli med ett kursinnehåll, med tonvikt mot gallring och stamkvistning. Styrelsen  
beslöt att kurs nr 2 anordnas enligt Owes och markägarens framlagda förslag. Ansvariga för 
kursens genomförande är Owe och Björn Kindstrand.

Kurs nr 3. Lövträdskötsel för maximal produktion av bioenergi, Bispgården. 25-26 augusti.  
inklusive Lövträdföreningens årsmöte. I samarbete med Roger Johansson LRF Västernorrland 
genomförs kursen, i vilken trädslagen hybridasp och björk behandlas vad gäller skötsel, 
mätning av beståndsdata inklusive gruppuppgifter. Deltagare rekryteras både via föreningens 
medlemmar och LRF:s medlemskår. Styrelsen beslöt att kurs nr 3 anordnas enligt Owes och 
Roger Johanssons framlagda förslag och att föreningens årsmöte avhålls kvällen den 25 
augusti. Ansvariga för kursens genomförande är Owe, Lars och Roger Johansson LRF.

5 § Förslag till exkursioner 2012 i föreningens regi med exkursion nr 1 förlagd till södra 
Sverige och nr 2 förlagd till norra Sverige enligt nedan, tillkommer gör fjolårets succé med 
Bengt – Åke Alriksson som exkursionsvärd: 

Exkursion nr 1. Biosfärområdet i västra Vätterstranden (+ fågelbär på Nääs) Stellan 
avvaktar besked från styrelsen för biosfärområdet, som bör inkomma om ca en vecka. Stellan 
återkommer till Owe om beskedet från styrelsen till Owe, tillika datum för exkursionen 
inklusive ett grovt detaljprogram. Vår styrelse diskuterade att eventuellt borde tiden 
månadsskiftet maj – juni vara lämplig.

 Exkursion nr 2. Produktion av lärk i Norra Sverige. Jonas har sedan föregående 
styrelsemöte undersökt lämpliga exkursionsobjekt och lade fram flera intressanta förslag. 
Jonas fick styrelsens uppdrag, att renodla förslagen till ett dagsprogram, som sträcker sig i tid 
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mellan kl. 10:00 till 17:00. Preliminärt förläggs exkursionen till i början av augusti månad i 
trakten av Kalix – Övertorneå.

Exkursion nr 3. Lövskogsröjning på Gudrunmarker med Bengt – Åke Alriksson som 
exkursionsvärd, vilket utgör en upprepning av fjolårets succé. Vi diskuterade att den 5 maj 
respektive 12 maj bör vara bra tidpunkter. Leif ansvarar för att fastställa datum med Bengt – 
Åke.

Tidpunkterna för kurserna via Landsbygdsprogrammet och föreningens exkursioner med 
tillhörande program kommer att rendera i ett kalendarium, som kommer att distribueras till 
våra medlemmar och likasinnade föreningar, som uttryckt önskemål, om att få ta del av 
föreningens aktiviteter 2012. Med den bakgrunden är det önskvärt, att ansvariga för kurs nr 1 
och de tre exkursionerna försöker, att få tidpunkterna för dessa övningar fastställda inklusive 
ett grovt detaljprogram färdigt om ca 14 dagar översänt till Owe, som i sin tur gör en 
sammanställning av alla föreningens aktiviteter. I stort sett har vi nu förlagt våra 
föreningsaktiviteter med ca 1 månads tidsavstånd under fältsäsongen och spritt över landet.

6 § Övriga frågor: 

- Ekonomisk rapport om föreningens ekonomi från Leif visar, att ekonomin är under 
kontroll. Till dags datum finns det 34 690 kr i kassan. Det finns dock innestående fodringar 
från Landsbygdsprogrammet för våra genomförda skötselkurser 2011, som återstår att 
rekvirera. 231 stycken har betalat medlemsavgift för 2011, vilket är rekord för föreningen, 
men det kan finnas fler att bearbeta i form av 48 stycken, som valt att inte förnya sin 
medlemsavgift. Jan fick i uppdrag att utforma ett brev till medlemmarna inför förnyelse av 
medlemskapet för 2012.
- Påminnelse nr 1 om att föreningens årsredovisningen bör enligt stadgarna överlämnas till 
föreningens revisorer den 31 januari.
- Påminnelse nr 2 om att motionstiden inför årets årsmöte i augusti går ut den 31 mars. 
Framför allt bör medlemmarna påminnas om detta via e-post och hemsidan i syfte, att 
aktiverar medlemmarna i föreningens fortlevnad för bra verksamhet. Styrelsen behandlar 
inkomna motioner inför årsmötet, varvid årsmötet fattar beslut i sakfrågorna. Jan fick i 
uppdrag att formulera en skrivning till medlemmarna i syfte, att förmå dessa, att inkomma 
med motioner.
- Lövträdtidningen 2012 har inte tagit form ännu berättar Lars. Leif och Owe har uppslag till 
artiklar som de avser att skriva. Lars ser fram mot flera artiklar gärna från flera 
styrelsemedlemmar.
- Jan berättade att Skogsstyrelsen driver ett projekt inom Landsbygdsprogrammet benämnt 
Bioenergi 3 över hela landet. Inom Västernorrland sker det i en koncentrerad form under två 
år med bl.a. informationsdagar om främst trädbränslegallring. Målet är att nå ca 250 deltagare 
i år, därtill tillkommer ett antal för enskild rådgivning. Svenska lövträdföreningen och Jilu har 
ett mycket intressant material för detta t.ex. de olika trädslagens produktion i kwh per ha och 
år.
- Therése föreslår att föreningens hemsida knyts till en diskussionssida typ Skogsforum, 
vilket inte innebär någon kostnad för föreningen.  Therése föreslår också att hemsidan länkas 
till olika aktuella artiklar och till föreningarna Ekfrämjandet och Småsågarna hemsidor, som 
uttryckt intresse för att samarbeta med oss. Styrelsen beslöt enligt Therése förslag.
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7 § Nästa möte fastställdes till torsdagen den 8 mars 2012 kl. 20:00.

8 § Ordförande avslutade mötet.

Sekreterare Jan Olsson

Justeras: Owe Martinsson Therése Andersson
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