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Protokoll fört vid 
Smålands Skogsvårdsförbunds 
årsmöte 2011-09-27 i Asa 

 

Ca 80- deltagare 
     
 

 
    

 

 

1. Mötets öppnande 

Adolf- Fredrik Rappe hälsade de närvarande välkomna och 
förklarade sammanträdet öppnat. 
 

2. Godkännande av dagordning 

Den förelagda dagordningen godkändes. 

 

3. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar 

 Adolf- Fredrik Rappe valdes till ordförande för årsmötet. 

 

4. Val av sekreterare att föra dagens protokoll 

Till sekreterare valdes Lars-Göran Eriksson  

 

5. Val av två protokolljusterare 

Till justeringsmän valdes Ove Berg och Kurt Sivberg  

 

6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 

Mötet beslutades vara behörigen utlyst genom personliga brev 
och/eller  e-post. 

 

7. Föredragning av verksamhetsberättelsen 

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2009-08-01-2010-
07-31 har skickats ut i samband med kallelsen till årsmötet.  
Årsmötet godkände årets verksamhetsberättelse. 
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8. Föredragning av kassa- och revisionsberättelser 

Kassaberättelsen föredrogs.  
Årets intäkter 37 552,20 kr och kostnaderna har varit  
42 722 kr vilket ger ett minusresultat på 5 169,80 kr 

 
Utgående balans per den 2010.09.29 var 67 018,01 kr 

 
Revisionsberättelsen lästes upp och lades till handlingarna. 
 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

 

10. Styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår 

Styrelsens förslag till budget kommande verksamhetsår 
föredrogs och godkändes. 

 

11. Fastställande av medlemsavgift för kommande 

verksamhetsår 

Beslutades om oförändrad medlemsavgift på 75 kr för år 2012. 

 

12. Ersättningar till styrelse och revisorer 

Beslutades att ersättning utgår till kassör och sekreterare med 
750 kr vardera och till övriga i styrelsen samt revisorer endast 

kostnadsersättning och reseersättning 
 
 

13. Val av ordförande på ett år 

 Till ordförande för Smålands Skogsvårdsförbund omvaldes Adolf 
Fredrik Rappe på ett år. 

 

14. Val av ordinarie styrelseledamöter 

Till ordinarie styrelseledamöter valdes på två år nyval av Anders 
Löndahl och omval av Rune Ahlander.  Övriga styrelseledamöter 
är förutom ordförande, Roland Gunnarsson, Harald Säll och 
Lars-Göran Eriksson 

 

15. Val av styrelsesuppleanter på ett år 

Lis Boje omval och Ola Andersson nyval på ett år. 

 



16. Val av två revisorer och revisorssuppleant på ett år varav en 

sammankallande 

Harry Eriksson omval och Kenart Bengtsson nyval som revisor 
efter Vilmar Gustavsson. Harry Eriksson är sammankallande. 
Ove Berg omvaldes som revisorsuppleant. 

 

17. Val av valberedning om tre personer på ett år, varav en 

sammankallande 

Till valberedning omvaldes Kurt Jacobsson, Evert Sunesson och 
Dag Kihlblom 
Till sammankallande valdes Evert Sunesson 

 

18. Viktiga händelser i skogsbranschen och under året 

- Skogen växer så det knakar, en uppskattning är en 
mertillväxt i Småland på ca 1 000 000 m3sk jämfört med ett 
normalår. 

- Viskosmassa av björk har framställts, att konkurrera med 
oljeprodukter och bommullsmaterial. 

- Fortsatt tufft år för sågverken i området, bättre 
konjunkturläge för massaindustrin.  

- Inga frostskador på gran i sommar (med något undantag) för 
tredje åtet i rad inom Småland. 

- Två stora sågverk har statat upp (Värö och Norrköping).  

- Lövsågverk med nystart i Traryd. 

 

19. Nästa års verksamhet 

Ordföranden uppmanade deltagarna att komma in med förslag 
på var vintermötet 2011 kan förläggs. 
 
Medlemmarna uppmanades att komma in med förslag till 
kommande teman. Under mötet framkom förslag på följande 
- Besök på något av de större nystartade sågverken 
- Frö- och plant - förädling i Lagan, Ljungby 
- Internationella skogsåret 2011 – Vad blev det av detta? 
- Industrins intresse för ”nya trädslag” (Lennart Axell) 

   
 

20. Övriga ärenden 

Information om att Jönköpings läns skogsfolk är klar och 

sammanslagits med Smålands Skogsvårdsförbund enligt 

protokoll från årsmöte 2011.06.22. 



 

21. Mötets avslutande 

 Ordföranden tackade och avslutade årsmötet.  

 

 

Sekreterare för mötet   Ordförande för mötet 

 

Lars-Göran Eriksson   Adolf Fredrik Rappe 

 

Justeras: 

 

…………………..    ………………………. 

Ove Berg     Kurt Sivberg 
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