
Protokoll fört vid Svenska Lövträdföreningens styrelsemöte den 6 oktober 
2011 - telefonmöte.

Närvarande var Owe Martinsson, Lars Karlman,  Leif Larsén, Therèse Andersson och Jan 
Olsson. På grund av ändrade regler kring rutinen för telefonmöte som vi använt oss av några 
gånger för våra styrelsemöten, så blev antalet deltagare i dagens möte begränsat till 5 stycken 
ledamöter. De fem som först ringde upp telefonmötet släpptes in övriga tre ledamöter släpptes 
ej in. Dessa var Stellan Gustafsson, Jonas Martén och Erik Hjärtfors. Owe undersöker till  
nästa möte hur alla åtta bereds möjlighet att delta, vilket är helt nödvändigt för att  
genomföra styrelsens telefonmöten framgent.

1 § Ordförande Owe Martinsson förklarade mötet öppnat.

2 § Dagordningen presenterades och fastställdes.

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

4 § Föregående protokoll för åtgärd. Styrelsen konstaterade då den 16 augusti att två stycken 
ledamöter ej har fördelats ansvarsområden inom styrelsens arbete. Då beslöts att Therèse och 
Jonas skulle tillfrågas om deras respektive intresseområden. Therèse uttryckte vid detta möte 
sitt intresse av, att utveckla föreningens hemsidan i samarbete med Per – Olof Lycksell och 
dessutom utveckla kontakterna med SLU och dess studenter. Det blev också styrelsens beslut. 
På grund av att Jonas inte kunde delta vid detta styrelsemöte p.g.a. omständigheterna 
beskrivna enligt ovan, var Jonas förhindrad att uppge sitt intresse för ett ansvarsområde i 
styrelsearbetet. Därmed fick beslut i denna fråga hänskjutas till nästa styrelsemöte. 

5 § Exkursioner 2012 i föreningens regi, diskuterades följande förslag som väcktes vid 
föregående styrelsemöte: 
1. Sommen vid Tranås hos Karl – Henrik Brun en masurbjörksplantering från år 1990, 
kompletterat med ett besök av ett klonförsök vid Näs.
2. Landskapet längs Indalsälven med det preliminära temat: potentialen för lövskogsskötsel 
och produktion av bioenergi. Owe har mottagit en förfrågan om samarbete kring 
bioenergiaktiviteter från Roger Johansson LRF Västernorrland. Owe och Jan kontaktar Roger 
för att utveckla samarbetet, med bäring mot vår planerade exkursion till kommande 
fältsäsong. Styrelsen väckte också förslag om att hålla 2012 års årsmöte i samband med denna 
exkursion i Bispgården.

6 § Kurstillfällen i Landsbygdsprogrammet 2012 vidareutvecklades utifrån föregående 
styrelsemöte med följande förslag: 
1. Dag 1 hos tvillingarna Eriksson i Hyssna med uppsättning av stängsel som tema, dag 2 ett 
objekt i närheten t.ex. Mats på höjden? Leif fick i uppdrag att ta kontakterna med bröderna.
2. Stor masurodling i Finspång hos Björn Kindstrand, där finns också andra lövträd planterade 
som vresalm, al och fågelbär. Owe fick i uppdrag att tillfråga markägaren, om det är okey att 
hålla en tvådagarskurs där och sondera de praktiska möjligheterna som boende, mat m.m.
3. Björkproduktion i Bispgården, gäller den kursen som blev inställd i år p.g.a. för få anmälda 
deltagare. Kommande år tar vi nya tag med den kursen till ett genomförande.
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7 § Styrelsens deltagaravgifter i exkursioner. Styrelsen beslöt att styrelsemedlemmar deltar 
utan att betala deltagaravgifter. Motiv till detta beslut grundar sig på, att ledamöterna har till 
uppgift att förbereda, organisera och genomföra exkursionerna. Inga arvoden utgår till 
ledamöterna för styrelsearbetet i övrigt.

8 § Övriga frågor:
- Leif rapporterade från Lövträdföreningens exkursion i Toftaholm lördagen den 17 
september, med Bengt – Åke Alriksson som exkursionsledare. Ämnet var ungskogsröjning av 
Gudrunhyggen med stort lövuppslag, med inriktningen - skötsel av lövträdbestånd för god 
ekonomi. Ca 40 stycken deltagare närvarade varav två från tidningen Land respektive 
tidningen Skogen. I samband med detta värvades nya medlemmar. Leif värvade också nya 
medlemmar, då han deltog i en exkursion om poppel och hybridasp arrangerat av SkogForsk. 
Där delade Leif också ut ett informationsblad i A4 format med information om föreningen. 

- Owe uttryckte önskemål om att tillfråga  Bengt – Åke Alriksson om möjligheten att lägga ut 
hans mätdata på föreningens hemsida.

- Leif rapporterade till styrelsens glädje, att Bengt – Åke erbjuder sig att genomföra samma 
program nästa år i Gudrunområdet.

- Lövträdföreningen har erbjudits samarbete med Småsågarnas förening t.ex. att annonsera i 
varandras medlemstidningar om respektive förenings aktiviteter och byta reklam med 
varandra. Styrelsen kom inte till något beslut i denna fråga vid detta möte.

- Samarbete har också diskuterats mellan Ekfrämjandet och Svenska Lövträdföreningen. 
Ekfrämjandet ger liksom vår förening ut, en medlemstidning per år. Styrelsen diskuterade här 
om möjligheten, att föra över vår förenings aktiviteter till Ekfrämjandet och deras 
medlemstidning Ekbladet, men kom inte till något beslut vid detta styrelsemöte.

- Vid den kommande exkursion den 2 november 2011 på initiativ av föreningen med Södra 
som  exkursionsvärd  deltar  Leif  och  Erik  som  representanter  för  styrelsen.  Temat  för 
medlemsexkursionen är - lövsågning och tillverkning av interiörprodukter i lövträ, med start i 
Traryd i Småland.

8 § Nästa möte fastställdes till torsdagen den 10 november 2011 kl. 20:00.

9 § Ordförande avslutade mötet.

Sekreterare Jan Olsson

Justeras: Owe Martinsson Lars Karlman
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