Protokoll för svenska lövträdföreningens styrelsemöte den 1:a november 2021
Närvarande var: Björn Gustafson, Lars Karlman, Bengt Holmberg, Jörgen Verner samt Lars
Haga.
Förhindrade att delta var: Eva Erlingsson, Staffan Nordström samt Anette Eilert.

1§ Mötets öppnande.
Ordförande Björn Gustafson förklarade mötet öppnat.
2§ Val av justerare.
För mötet valdes Björn Gustafson och Bengt Holmberg.
3§ Mötets dagordning.
Ordförande läste upp mötets dagordning, varvid den godkändes.
4§ Föregående styrelseprotokoll.
Lades till handlingarna
5§ Ekonomi och medlemmar.
Då Eva Erlingsson var förhindrad att delta läste Björn upp de uppgifter han fått via mejl av
Eva.
-Föreningen har 299 medlemmar, plus 3 stycken icke betalande i form av årets stipendiater.
-På föreningens konto finns det 234 119,39:-Föreningen har fått in 73 000:- i medlemsavgifter.
- Exkursionen i Bispgården gav ett netto på 3 921:- Sedan föregående styrelsemöte har det betalats ut 22 569:- för lövträdtidningen och
1 541:- för hemsidan.
-Det har inte kommit någon faktura från Stripe än för kepsarna, faktura saknas även för
distribution av tidningen. Stipendiaterna har ej heller fått sin sista utbetalning, då vi i nuläget
inte lyckats planera in någon slutexkursion för examensarbetet.
6§ Lövträdtidningen 2022.
-Evas granne ska skriva en artikel.
- Staffan ska skriva om årets träd, bok.
- Björn har uppslag till några artiklar.
- Björn kom även med förslag om att få tidigare exkursionsvärd och även tidigare chef för VISkogen Tor Nyberg, att skriva någon artikel om sitt intressanta skogsbruk på Omberg.

- Återstår att kontakta Jens-Peter Skovsgard för någon intressant artikel om hans
lövskogsforskning.
7§ Hemsidan.
Inget att rapportera
8§ Facebook.
Inget att rapportera
9§ Årsmöte 2022.
Mötet fastslog det tidigare förslaget om att förlägga 2022 årsmöte till Dalsland. Margareta
Ottosson som är boende i området är involverad att sondera terrängen angående mat, logi
samt exkursionspunkter. Förslag på exkursionspunkter var tidigare nämnda sågverket i
Billingsfors samt ett arboretum i Dals-Ed.
Årsmötet föreslogs hållas i slutet på maj, eventuellt 21 till 22 maj.
10§ Exkursioner 2021.
Den tilltänkta exkursionen vid Billingen där stipendiaterna tänkt göra sin slutredovisning är
uppskjuten till våren 2022, troligen i början på maj.
Även Tvillingarna Erikssons exkursion blev inställd, vid detta möte inkom inget nytt förslag
om ny tidpunkt.
11§ Lövträdstipendiet.
Utlysning av stipendiet till berörda lärosäten är på gång.
12§ Övriga frågor.
13§ Nästa möte bestämdes till den 11:e januari 2022 klockan 20:00.
14§ Mötet avslutades och ordförande tackade ledamöterna.
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