1

Protokoll fört vid Svenska Lövträdföreningens styrelsemöte
den 2 mars 2011 - telefonmöte.
Närvarande var Owe Martinsson, Leif Larsén, Lars Karlman, Therèse Andersson, Jonas
Martén och Jan Olsson. Förhindrade att delta var Stellan Gustafsson 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 § Slutsatser av KSLA:s seminarium – Vad ska vi göra för att fortsätta processen?
Mötet som vi arrangerade i lövträdföreningens regi direkt efter seminariet blev välbesökt med
ca 30 – 35 stycken deltagare. Med Erik Hjärtfors som ordförande för eftermötet, så böljade
diskussionsfrågorna i olika riktningar. De närvarande aktörerna hade ett intresse av att driva
lövträdslagens produktionsfrågor och vidareförädling framåt med en god
lönsamhetsutveckling för de ingående produktionsleden. Det fanns mycket sakkunskaper
samlat både på KSLA:s seminarium och vårt eftermöte. Vi får nog beteckna vårt eftermöte
som lyckat.
Under styrelsemötet diskuterade vi hur vi går vidare från föreningen för ett samarbete och
vidareutveckling av det forskningsprogram som SLU drar igång nu på bredden. Styrelsen
föreslår i ett första skede att:
Lövträdföreningen erbjuder kompetensrådgivning kring trädslagen björk och asp m.fl.
Föreningen i form av Owe kontaktar Anders Ekstrand Södra och den danske forskaren
Jens Peter Skovsgaard i syfte, att undersöka på vad sätt föreningen kan bidra i det nu
sjösatta forskningsprogrammet. Vilka gemensamma intressen har Södra och
Lövträdföreningen att utveckla lövträdens utveckling till god lönsamhet.
Framtida samarbetsprojekt i skötsel av stora arealer med lövuppslag efter stormen
Gudrun?
Vi diskuterade att verka för att Bengt – Åke Alriksson får tillfällen att demonstrera
skötsel av lövföryngringar efter stormen Gudrun.
Jan fick i uppdrag att renskriva sina anteckningar från KSLA:s seminariet för
distribution ut till samtliga styrelsemedlemmar.
Erik har tidigare fått uppdraget att skriva om föreningens eftermöte vid KSLA:s
seminariet för publicering i årets lövträdtidning.
5 § Samarbete med Ekfrämjande? Vid KSLA:s seminariet framkom det ett intresse från
Ekfrämjandet om ett fördjupat samarbete med vår förening. Styrelsen diskuterade frågan och
följande synpunkter kom fram:
- att från vår förenings sida är det av största vikt att trädslagen björk och asp ställning i
skogsskötselsammanhang m.m. stärks av ett samarbete med Ekfrämjandet. Vår förenings
bildande har sin grund i att lyfta fram dessa trädslag skötsel i vårt lands skogsbruk.
- att vi till en början inleder med att annonsera varandras exkursioner på t.ex. respektive
hemsidor.
- att vi är på det klara med att Ekfrämjandet har god ekonomi.
- styrelsen beslöt att Owe besvarar Jan Linders inviter från Ekfrämjandet.

2
6 § Årets exkursionsmål beslut:
Skötselkurs riktat till anlagda masurbjörkbestånd i Västerbotten med Owe som
kursledare. Bestånden anlades under 1990 –talet. Datum för kursen fastslogs 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 fastslogs till 2 – 3 juli.
Styrelsen beslöt om ett deltagande vid Elmia mässan 26 – 29 maj i Jönköping med en
plats i Småsågarnas tält. Styrelsen beslöt också att anordna föreningens årsmöte i samband
med Elmia. Styrelsen godkände utgiften om 3 000 kr för en utställningsplats i
Småsågarnas tält. Styrelsen skissade på en bemanning om minst 2 personer per dag vid
vår monter.
Jan fick till uppgift att undersöka kostnaderna för tillverkning av rollups med en
presentation av föreningen vid Elmia och kostnader för tillverkning av planscher till
samma mässa.
7 § Artiklar till lövträdtidningen. Lars bedömer tillsammans med närvarande
styrelsemedlemmar att material finns för att producera elva stycken artiklar till 2011 års
lövträdstidning inklusive referat från föregående års exkursioner och från KSLA:s seminariet.
Nu gäller det att dessa artiklar färdigställs inför redigering och tryckning. Styrelsens
målsättning är att tidningen blir klar till Elmia mässan.
8 § Ansökan om kompetensutveckling. Leif meddelar att han har haft kontakt med den
beslutande myndigheten Skogsstyrelsen och fått beskedet att föreningens ansökan har klarat
en första granskning. Eventuellt beslut om ekonomiska medel ur Landsbygdsprogrammet kan
komma den 14 mars.
9 § Föreningens ekonomi i nuläget. Leif berättade att föreningens kassa uppgår vid
tidpunkten för detta styrelsemöte till 69 585 kr.
10 § Övriga frågor. Leif lanserade vid föregående möte ett nytt förslag till en ny 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. Anders har ett
manuskript som han är beredd att sammanställa och göra färdigt mot ersättning. Dessutom
föreslår Anders, produktion av en instruktionsfilm i grillkolstillverkning till en kostnad av ca
200 000 kr. Styrelsen behandlade frågan, men är i nuläget inte mogen att fatta beslut i ärendet.
Styrelsen behöver ett underlag från Anders Åström i form av en beskrivning i text
kompletterat av en tidsaxel för genomförandet av projektet till färdig produkt som presenteras
till nästa styrelsemöte.
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11 § Nästa möte fastställdes till torsdagen den 14 april 2011 kl. 20:20.
12 § Ordförande avslutade mötet.

Sekreterare

Jan Olsson

Justeras:

Owe Martinsson

Lars Karlman

