
Protokoll fört vid Svenska Lövträdföreningens styrelsemöte den 
11 april 2012 - telefonmöte.

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

1 § Ordförande Owe Martinsson förklarade mötet öppnat.

2 § Dagordningen presenterades och fastställdes.

3 § Till justerare av dagens styrelseprotokoll valdes Owe Martinsson och Leif Larsén.

4 § Rekrytering av deltagare till årets aktiviteter:

Övergripande för alla aktiviteter kommer gratis annonsering att utnyttjas, i landets 
skogstidningar, i respektive tidnings aktivitetskalender. Vi nämnde Skogsland, ATL m.fl. Erik 
Hjärtfors utsågs som ansvarig att förverkliga detta. Detta bör sker i god tid innan respektive 
aktivitet går av stapeln. 

I aktivitetskalendern bör hänvisning för anmälan ske till vår hemsideadress. Detta gör det 
möjligt för styrelsen att få ett grepp om, hur många som är föranmälda till respektive aktivitet.

Annonsering om Lövträdföreningens 2012 års aktiviteter via Småsågarnas förening är 
förmedlat via Owe och likaså till Ekfrämjandet.

För de tre skötselkurserna via Landsbygdsprogrammet finns pengar avsatt till annonsering. I 
dessa fall kan det bli aktuellt med annonsering i tidningen Skogsland alternativt ATL, som 
täcker in en stor del av våra målgrupper.

Leif ansvarar för att kalendern för vår förenings aktiviteter distribueras via våra medlemmars 
e –postadresser och via påminnelse till dem som ej ännu betalt årsavgiften till föreningen.

På lövträdföreningens hemsida ligger på dess startsidan aktivitetskalendern med hänvisning 
till kontaktperson med dennes telefonnummer för anmälan.

I vår medlemstidning som beräknas komma ut i början av maj, kommer ett mera detaljerat 
program att publiceras för varje aktivitet, för att locka till deltagande och anmälan.

12 maj Självföryngrad björk - problem eller möjlighet?! Till dags datum har 6 – 7 stycken 
anmält sig till denna kurs. Här bedömer styrelsen att rekryteringen av deltagare till stora delar 
ordnas via Bengt – Åke Alriksson själv, via hans egen hemsida. Leif och Lars representerar 
här styrelsen.

16 juni Samverkan ger ett hållbart naturbruk och lönsamhet! Här faller ett ansvar på Stellan, 
som initiativtagare. Personal från Skogsstyrelsen kan vara en av målgrupperna för deltagande.

30 juni - 1 juli Skötsel av våra värdefullaste trädslag, Finspång. Här kommer Owe att 
utnyttja sitt nätverk för rekrytering. Owe och Erik utgör kursledningen. 
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3-4 augusti Hägn - före, under och efter! Här bedömer styrelsen att bröderna Eriksson är 
publikdragande och därmed sörjer för en stor del av deltagarrekryteringen till den här kursen. 

15 augusti Produktion av lärk i Norra Sverige, exkursion i Kalix-Övertorneå. Jonas Martén 
svarar här för de extra rekryteringsinsatser som kan behövas.

25-26 augusti Lövträdskötsel för maximal produktion av bioenergi, Bispgården. 
Medarrangören LRF är lite av garant, för att vi kommer att nå ett bra deltagarantal.

Styrelsen beslöt att:
- En deltagaravgift om 200 kr för medlemmar och 300 kr för icke medlemmar skall 

gälla för 2012 års exkursioner och kurser, förutom Bengt – Åke Alriksson exkursion 
den 12 maj där gäller 350 kr för medlemmar och 550 kr för icke medlemmar

5 § Förslag från Therése till hemsidan. Therése har sänt över ett utkast till Per – Olof 
Lycksell. Här återstår en telefonkontakt dem emellan.

6 § Tidningens artiklar. Lars berättar att han har nu klart med 6 artiklar till 2012 års 
Lövträdtidning och 2 som väntas in. Tidningen går till tryckning den 20 april, skickas sedan 
vidare till Leif för distribution. Till medlemmarna anländer tidningen i början av maj månad.

7 § Övriga frågor:
– Förslag till Lövträdföreningens dagordning för årsmötet den 25 augusti godkändes av 
styrelsen. Dagordningen inklusive kallelse till årsmötet kommer att distribueras med 
Lövträdföreningen i början av maj månad.
- Styrelsen beslöt att inhandla 2 000 ex. av C5 kuvert med föreningens logga. Lars utsågs som 
ansvarig via tryckeriet Knappen.

8 § Nästa möte fastställdes till tisdagen den 22 maj 2012 kl. 20:00.

9 § Ordförande avslutade mötet.

Sekreterare Jan Olsson

Justeras: Owe Martinsson Leif Larsén
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