
Protokoll fört vid Svenska Lövträdföreningens styrelsemöte 
den 25 januari 2011 - telefonmöte.

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

1 § Ordförande Owe Martinsson förklarade mötet öppnat.

2 § Dagordningen presenterades och fastställdes.

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

4 § Lövträdseminarium vid KSLA. Owe har skickat ut en inbjudan till de medlemmar i 
föreningen som anmält sig till seminariet den 1 februari 2011 och till seminariets 
föredragshållare med följande innehåll: 
Direkt efter seminariet avser vi att ordna ett möte (kl. 16-18) i kollegierummet en trappa upp i 
KSLA:s byggnad. Vi skulle uppskatta om du som föredragshållare i KSLA:s seminarium och 
forskare inom området lövskog ville delta i vår efterträff. Frågor som vi vill diskutera är bl. a: 
- Aktuella hinder för lövskogens utveckling och lövvirkets användning.
- Samarbete inom områden där SLF kan bidra med uppgiftsinsamling och praktiskt 

arbete.
- Löpande skötsel av skogliga försöksytor.

Erik Hjärtfors har utsetts av styrelsen att vara ordförande för ovanstående möte.

5 § Årets exkursionsmål förslag: 
- Skötselkurs riktat till anlagda masurbjörkbestånd i Västerbotten med Owe som 

kursledare. Bestånden anlades under 1990 –talet.  Preliminärt datum för kursen föreslås 
till lördagen den 18 juni. Kursen kommer troligtvis att hållas i trakterna av Vindeln- och 
Hällnäsområdet.

- Fortsättning på 2010 års försöksskötsel av masurbjörk och ädellövskog i 
Remningstorp preliminärt föreslås den förläggas till 2 – 3 juli.

- Styrelsen diskuterade lite löst om att kombinera föreningens eventuella deltagande vid 
Elmiamässan 26 – 29 maj i Jönköping, med anordnande av en exkursion i Jönköpings 
närhet.

Styrelsen hänsköt besluten om de föreslagna exkursionsmålen till nästa styrelsemöte.
Föreningen ambition är att årligen anordna en exkursion vardera i norra respektive södra 
Sverige.

6 § Artiklar till lövträdtidningen. Lars rapporterade att en artikel är klar. Ytterligare fem 
artiklar är under produktion, dessutom tillkommer referat från föregående års exkursioner. 
Totalt behövs ca elva stycken artiklar för att fylla tidningen. I dagsläget har i stort sett behovet 
av artiklar fyllts, men Lars tar gärna mot fler bidrag. Stoppdatum för inskickning av artiklar 
till Lars fastställdes till den 28 februari. 

Styrelsen hänsköt beslut om tryckning och utskick av tidningen till nästa styrelsemöte. 
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7 § Ansökan om kompetensutveckling. Leif meddelade att prognosen för besked om 
huruvida föreningen erhåller ekonomiska medel ur Landsbygdsprogrammet är slutet av mars 
månad, vad gäller den inskickade ansökan.
Leif lanserade ett nytt förslag för ansökan om medel ur Landsbygdsprogrammet – 
grillkolstillverkning i industriell skala. Anders Åström är intresserad av att göra 
dokumentationen färdig i ämnet, som han arbetade med när Lövträdsinstitutet kom på 
obestånd och verksamheten upphörde där.

Beslut om det nya förslaget till projekt hänsköts till kommande styrelsemöte.

8 § Öppet brev från Bertil Jacobsson till LRF konsult (bifogas). Styrelsen har tagit del av 
skrivelsen och avvaktar resultatet.

9 § Föreningens ekonomi i nuläget. Leif berättade att föreningens kassa uppgick vid nyår till 
ca 40 000 kr. Just nu inkommer betalda medlemsavgifter för 2011, vilket innebär att 
kassabeloppet uppgår till ca 47 000 kr i dagsläget.

10 § Övriga frågor. Det är dags för styrelsen att överlämna föreningens årsredovisning till 
föreningens utsedda revisorer. Jan levererar in 2010 års justerade styrelseprotokoll och 
årsmötesprotokoll via e-post till revisorerna. Leif redovisar räkenskaperna.

11 § Nästa möte fastställdes till onsdagen den 23 februari 2011 kl. 20:20.

12 § Ordförande avslutade mötet.

Sekreterare Jan Olsson

Justeras: Owe Martinsson Lars Karlman
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