
Protokoll fört vid Svenska Lövträdföreningens styrelsemöte den 10 
november 2011 - telefonmöte.

Närvarande var Owe Martinsson, Leif Larsén, Lars Karlman, Therèse Andersson, Jonas 
Martén, Stellan Gustafsson, Erik Hjärtfors och Jan Olsson dvs. samtliga ledamöter var 
närvarande.

1 § Ordförande Owe Martinsson förklarade mötet öppnat.

2 § Dagordningen presenterades och fastställdes.

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

4 § Kurstillfällen ingående i Landsbygdsprogrammet 2012, styrelsen vidareutvecklade 
föregående styrelsemötes tankegångar enligt nedan: 

Kurs nr 1. Förslag Södras praktiska försöksgård Toftaholm, där finns bra pedagogiska och 
praktiska försöksexempel utlagda, som kan komma till bra användning i vår kursverksamhet. 
På kursprogrammet vid detta tillfälle bör metoder för hägning ingå, i syfte att höja 
kompetensen bland medlemmar och skogsägare, i skyddsåtgärder för att rädda 
lövträdföryngringar mot betesskador från klövvilt. Kvarnen i Hyssna kan vara ett gångbart 
alternativ för övernattning och förplägnad. Leif fick i uppdrag att utreda närmare lämplig 
tidpunkt för denna kurs, lokalisering, kursinnehåll m.m.

Kurs nr 2. Stor masurodling i Finspång hos markägaren Björn Kindstrand, där finns också 
andra lövträd planterade som vresalm, al och fågelbär. Owe har etablerat kontakt med 
markägaren. Övernattningsmöjligheter finns och representanter för Skogsstyrelsen lokalt 
kommer att delta i kursen. Owe har styrelsens uppdrag att arbeta vidare med de praktiska 
förberedelserna som tidpunkt, logi, förplägnad, kursinnehåll m.m.

Kurs nr 3. Björkproduktion i Bispgården, gäller den kursen som blev inställd i år p.g.a. för få 
anmälda deltagare. I samarbete med Roger Johansson LRF Västernorrland genomförs kursen 
med det preliminära temat: potentialen för lövskogsskötsel och produktion av bioenergi längs 
Indalsälven. Kursen startar upp första dagen i Bispgården, för att fortsätta dag 2 nedströms 
Indalsälven. Det finns utmärkta möjligheter till logi och förplägnad i Bispgården. Owe och 
Lars har styrelsens uppdrag att arbeta vidare med de praktiska förberedelserna som tidpunkt, 
logi, förplägnad, kursinnehåll m.m. Styrelsen siktar mot augusti månad för genomförandet av 
den här kursen.
Styrelsen har också  siktet på att hålla föreningens årsmöte i Bispgården 2012 i samband med 
kursen i Bispgården.

5 § Exkursioner 2012 i föreningens regi, förädlades vidare av styrelsen och följande förslag 
gäller tills vidare: 

Exkursion nr 1. Näs säteri vid Tranås i början av maj 2012, som ligger inom ett 
biosfärområde. Här förenas en mängd hänsynstagande, samtidigt som det är av vikt att 
producera värdefullt virke. Stellan har styrelsens uppdrag att arbeta vidare med de praktiska 
förberedelserna som markägarkontakter, tidpunkt, kursinnehåll m.m. Kursinnehållet bör vara 
anpassat till våra medlemmars intresseområden.
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 Exkursion nr 2. Lärkproduktion i norra Sverige, exempelvis behandlas olika provenienser 
av lärk. Jonas får styrelsens uppdrag att i samarbete med Owe undersöka lämpliga 
exkursionsobjekt m.m.

6 § Övriga frågor: 

- Vid exkursion den 2 november 2011 på initiativ av föreningen med Södra som 
exkursionsvärd, med temat lövsågning och tillverkning av interiörprodukter i lövträ, 
etablerades kontakt med Ekfrämjandet i form av Anders Ekstrand. Följande blev resultatet av 
detta möte i form av samarbete för ömsesidig nytta: Vi upprättar en kalender för våra 
medlemsaktiviteter kommande år, likaså gör Ekfrämjandet, båda föreningarnas aktiviteter för 
2012 publiceras i våra respektive medlemstidningar. Styrelsen fattade här beslut om att spika 
datum för kommande års medlemsaktiviteter vid nästa styrelsemöte, i syfte att i god tid 
överföra detta till Ekfrämjandet för publikation i Ekbladet.

- Småsågarna erbjuder också Lövträdföreningen ömsesidig annonsering i våra respektive 
medlemstidningar. Småsågarna ger ut sin medlemstidning 5 gånger per år. Då styrelsen fått 
färdigt kalendariet för 2012 kan vi gå vidare i beslut i detta erbjudande.

- Hemsidan behöver uppdateras konstaterar styrelsen. En del uppgifter som ligger där är 
inaktuella. Främst gäller det att få färdigt kalendariet för medlemsaktiviteterna 2012, men två 
stycken årstidningar saknas. Lars som har pdf –filer med dessa tidningars innehåll kontaktar 
Per – Olof Lycksell för uppdatering av dessa tidningar. Det är upp till hela styrelsen att 
komma med förslag om hemsidans utformning och vidareförädling, i syfte att serva 
medlemmarna och locka andra som överväger att bli medlem.

8 § Nästa möte fastställdes till torsdagen den 12 januari 2012 kl. 20:00.

9 § Ordförande avslutade mötet.

Sekreterare Jan Olsson

Justeras: Owe Martinsson Lars Karlman
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