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Protokoll fört vid Svenska Lövträdföreningens styrelsemöte den
22 maj 2012 - telefonmöte.
Närvarande var Owe Martinsson, , Therése Andersson, Leif Larsén och Jan Olsson.
Förhindrad att delta var Jonas Martén, Lars Karlman, Erik Hjärtfors 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 Therése Andersson.
4 § Årets exkursioner/skogsdagar
12 maj Självföryngrad björk - problem eller möjlighet?! Leif rapporterade att 27 stycken
deltog i exkursionen förutom Bengt-Åke Alriksson och Leif. Bengt-Åke körde i stort samma
program som förra året. 6 – 7 stycken av deltagarna valde att bli nya medlemmar i föreningen.
Vi diskuterade marknadsföringen av exkursioner och skötselkurser för att fånga upp
deltagare. Exkursionen den 16 juni har Stellan huvudansvaret för. Owe ansvarar för
skötselkursen 30 juni – 1 juli, Bröderna Eriksson tror vi har ett bra grepp på rekryteringen, till
skötselkursen 3 – 4 augusti och skötselkursen 25-26 augusti bedömer styrelsen att
rekryteringen ordnas via LRF:s medlemskader. Exkursionen den 15 augusti i KalixÖvertorneå området ansvarar Jonas för, även marknadsföringen.
Det kan bli aktuellt med annonsering i lokaltidning för respektive aktivitet för att trygga ett
bra deltagarantal.
Övergripande för alla aktiviteter kommer gratis annonsering att utnyttjas, i landets
skogstidningar, i respektive tidnings aktivitetskalender. Vi nämnde Skogsland, ATL m.fl. Erik
Hjärtfors har kvar ansvaret att förverkliga detta.
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.
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 påminnelser skickas angående förenings aktiviteter via våra medlemmars
e –postadresser.
I beviljade medel via LBP –programmet till skötselkurserna ingår en budget för resebidrag till
anmälda deltagare, som bor långt ifrån kursplatsen, i form av en mindre buss. Här är det av
vikt att höra sig för med flera bussuthyrare, för att få det mest prisvärda alternativet. Ett
problem är att deltagarna anmäler sent sitt behov av samåkning.
5 § Hemsidan. Therése har haft kontakt med Per – Olof Lycksell angående en omarbetning
av vår nuvarande hemsida. Per-Olof uppger att nuvarande hemsida har stora begränsningar
vad gäller kapacitet i lagring m.m., dessutom är det en uppenbar risk att vår nuvarande
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hemsida släcks ned på grund av JiLU:s omorganisation, där vi har haft hemsidan helt gratis
placerad. Rådet är från Therése och Per – Olof att föreningen bör köpa en plats på ett
webbhotell till en kostnad för ca 1 000 kr per år.
Styrelsen beslöt att köpa en plats på ett pålitligt webbhotell för en kostnad om ca 1 000 kr per
år.
Therése inhämtar tips på webbhotell från Per-Olof.
6 § Lövträdtidningen 2012 blev bra, välgjord och med intressanta artiklar.
7 § Övriga frågor:
– dokumentation för redovisning av LBP – projekten dvs. årets skötselkurser. Jan fick
styrelsens uppdrag, att skicka ut den sammanställningen han gjorde förra året i ämnet, till
styrelsen inför årets aktiviteter. Det är av hög vikt att redovisningen till myndigheten för LBP
görs enligt anvisningarna. I annat fall får styrelsen det arbetsamt att få ut tilldelade medel från
myndigheten.
– Jan efterlyste styrelseprotokollet från den 11 april.
8 § Nästa telefonmöte fastställdes till tisdagen den 31 juli 2012 kl. 20:00.
9 § Ordförande avslutade mötet.
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