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Allmänna föreningsfrågor, samarbete och utveckling 
Föreningen har varit representerad i ett stort antal sammanhang; 
På det nationella planet har vi deltagit i Rikskonferensen i Åre och Höstkonferensen i Stockholm 
samt på Kemikalienätverkets nationella träff i Stockholm. 
Regionalt har vi deltagit i flera aktiviteter med Länsförbundet och den nybildade Regionen som 
innefattar hela Småland samt Östergötland och med Gotland som ”passiv” del. 
Föreningen har också deltagit i Länsstyrelsens kemikaliekonferens samt Tankesmedjan 
”friluftsliv”. 
Den 23:e Mars 2016 står Nässjökretsen värld för Länsförbundets stämma. 
Lokalt finns vi representerade i Arbetsgruppen för Lövhults utveckling (f.d. Vision Lövhult) och 
styrgruppen för Fair Trade. Föreningen har deltagit i flera olika kommunala möten och upprop 
kring olika frågor såsom Föreningskvällar, Integration m.fl. 
 

Verksamhetsfrågor 
Föreningen har under lång tid verkat för olika samarbeten och allianser med andra föreningar 
och organisationer samt med våra grannkretsar, och i år fick vi gensvar på detta genom 
studiecirkeln i ”Giftfri vardag”, Miljö och Hälsomässan på Pigalle, Skogsfilmen i Eksjö m.m. 
 

Året har innehållit några mycket positiva händelser. 
 
Kemikaliefrågan 
Föreningen har genom Göran Liljenström kört studiecirklar i ”Giftfri Vardag” i samarbete med 
grannkretsarna Sävsjö, Eksjö och Vetlanda. Tranås står på tur och är intresserade. 
Inom området finns en fortsatt potential och styrelsen föreslår en fortsatt och utvecklad 
verksamhet, som i förlängningen kan leda till starkare möjlighet att påverka de stora inköparna, 
t.ex. kommunen. 
(Fakta Studiecirklar Giftfri vardag;    
Nässjö / Sävsjö med 12 deltagare och Eksjö / Vetlanda med 14 deltagare.  Varje cirkel hade 4 
träffar  Göran L. var ansvarig.) 

 

Skogsfrågan 
 

 
Fagertofta strax före jul 2015   Foto Per Blomkvist 
 

Både kommunen och Södra Skogsägarna har 
aktivt sökt samarbete med föreningen, och 
styrelsen ser en positiv möjlighet till dialog 
och utveckling av samarbetet inom t.ex. 
skogsinformation, gemensamma utflykter etc. 
 

Dock grumlades optimismen något av 
kalhuggningen runt Fagertofta som kom till 
vår kännedom precis före julhelgen. 
 

Men i grunden är det positivt med samverkan, 
och styrelsen föreslår att föreningen jobbar 
vidare med detta. 
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Melkerfonden 
Det stora projektet kring ugglor ligger fortfarande i vänteläge på att någon doktorand eller 
liknande skall finna det intressant. På svenska betyder det att vi väntar på att ”någon” skall vilja 
göra grovjobbet under Sönke Eggers ledning. 
Vi har sökt andra möjliga vägar att få utväxling på fonden inom olika områden, t.ex. Utter, men 
där avvaktar vi f.n. länsstyrelsen prioritering av medel till utterproblematiken vid Havsjö Fiske & 
Konferensanläggning. 
 

Vi har nu inlett ett samarbete med Berguv Nord projektet, och de kommer att informera om sin 
verksamhet på årsmötet. 
 
 
 
 

Utflykter och fasta programpunkter 
 

 
Foto Per Blomkvist 
 

Styrelsen tror dock på en möjlig ökning av deltagarantalet, inte minst genom de ”Utflyktsmål” 
som Per och Inger tagit fram, och som Per bearbetat och börjat använda. En anledning till vår 
positiva syn är den Studiecirkel med just utflyktsprojekten som Per arbetar på tillsammans med 
Vuxenskolan och som kommer att finnas i deras program för 2016. 
 

En positiv aktivitet var Ingemars Linds Skogsfilm som drog många deltagare till Eksjö. ( ca 60 st.) 
Arrangemanget var ett samarbete mellan Eksjö och Nässjö kretsarna samt Turistföreningen. 
 
 
 
 

Vi ser en liten ökning av intresset att 
delta, men det är från ett 
”bottenläge” där vi under flera år 
haft ett mycket litet deltagarantal 
på våra utflykter.  
 
Till vänster ser vi några av 
deltagarna i svamputflykten, som 
totalt hade 14 deltagare när alla 
hade kommit tillrätta. 
 
Programpunkterna med 
deltagarantal finns på de sista 
sidorna. 
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Miljö och Hälsomässan på Pigalle 
Föreningen fanns representerad tillsammans med Eksjökretsen och vi fick möjlighet att möta 
många och berätta om vår förening, våra besöksmål m.m. 
Detta är kanske ett för vår krets litet ”nytt grepp” och troligen inte ”bekvämt” för alla, men 
precis som att vara på torget under MVV så är det ett sätt att synliggöra föreningen för 
människor vi annars inte möter. 
 
 
Bråna Äng 
Beslutet att köpa slåttertjänsten av Farmartjänst gav styrelsen ett visst andrum i år och styrelsen 
anser att detta bör fortsätter tills vi har en ny och yngre ”besättning” av slåtterintresserade. 
Nästa år firar vi 40 år på Bråna och styrelsen föreslår att detta uppmärksammas på något sätt. 
Det är inte många ängar som har den sammanhängande slåttertraditionen!  
 
 
Tipspromenaden 
Tipspromenaderna i Lövhult vår och höst är två ”säkra kort” där vi möter många människor, 
men det är samma ansikten som kommer och för att vara självkritiska har vi det senaste året 
inte orkat göra ”mera” av tipspromenaderna. På hösten är den dock ett avslut på Miljövänliga 
veckan varför vi ofta ”återanvänder” materialet från MVV för information etc. 
 
 

Miljövänliga veckan 

 
Bilden är från 2014, men 2015 var liknande. 

 
 
Remisser och liknande 
Föreningen har under året svarat på flera remisser, bl.a. avseende Vindkraft på Fagerberg i 
Malmbäck där frågeställningen gällde förekomst av Berguv. 
 
 

Det har nu blivit tradition att vi står på 
torget med information. Det är ett 
sätt att synas. 
För att göra ”mera” av MVV behövs 
ytterligare engagerade människor och 
kanske nya infallsvinklar. I år var 
temat ”Ekologiskt”. Detta tema 
återkommer nästa år och en möjlig 
tanke är att man i kombination med 
en fortsättning på Kemikalieprojektet 
skulle kunna få tyngd att påverka 
kommunens inköpspolicy. 
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Kommunikation med medlemmar och allmänhet 

Hemsidan och Facebook 
Under året har föreningen – återigen - fått bättre ordning på hemsidan, och nu hoppas vi kunna 
hålla nivån och öka den. Vi har en ”pianist” i form av Patrick som hanterar hemsidan, så det är 
upp till dom som ansvarar för arrangemang och liknande att informera och förse honom med 
”noter”. Alltså material till hemsidan. 
Styrelsen ser hemsidan som den primära kanalen för att informera om programpunkter och 
även publicera notiser och referat efter olika event eller händelser. 
På samma sätt hjälper Susanne till med Facebook där även Per är flitig.  
Facebook används mycket framgångsrikt av några kretsar och vi ser en klar potential här, men 
kanske är det en ”generationsfråga” innan vår krets får till det på samma sätt som de bästa. 
 
 
Pappersutskick av programbladet och e-postregister 
Vi har länge drivit linjen att pappersutskick skall undvikas, men under året har kretsen i samtal 
med Riks konstaterat att det digitala flödet nu är så stort att våra utskick riskerar försvinna.  
Därmed har den gamla hederliga ”pappersvarianten” en plats i informationsflödet, och inom 
Riks finns tankar att de kretsar som har ekonomi till brevutskick borde göra detta någon/några 
gånger om året. 
Vi har startat en diskussion med Sveriges Natur att göra utskicken inbladade i tidningen, men 
inga beslut är tagna.  
Förslaget är att vårt programblad skall gå som pappersutskick till alla medlemmar under 2016. 
 

E-postregistret innehåller i dag ungefär 30% av medlemmarna, och styrelsen har gjort olika 
aktiviteter för att få in fler e-postadresser, men det är trögt. 
Kretsens e-post registret har under hösten integrerats med Riks register. Det är alltså samma 
register i dag. 
Via e-postregistret kan vi lätt och kostnadsfritt göra påminnelser om aktiviteter och annat. 
 
 

Ekonomi 
Föreningen har två ekonomiska delar, en med vår egen verksamhet och en som vi kallar 

Melkerfonden. Den sistnämnda är arv där merparten av kapitalet är öronmärkt för inriktning på 

rådjur, ugglor och uttrar. Vi har sponsrat föreningen Berguv Nord med 20.000 kr. 

 

Styrelsens arbete 
Styrelsen arbetar genom traditionella styrelsemöten, men har under lång tid försökt utveckla 
arbetet mot arbetsgrupper och liknande. 
Styrelsen har också diskuterat modellen med ett VU (Verkställande Utskott). 
Detta dels för att våra ärenden i dag tenderar att har allt kortare svarstider, dels för att styrelsen 
i praktiken måste jobbar åt det hållet i vissa frågor. Inga formella beslut är fattade. 
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Slutord om verksamheten 2015 
De positiva inslagen under året har varit avhängigt av individuella engagemang vilket bekräftar 
tesen att ”individer gör skillnad”. 
Styrelsen hoppas att det skall motivera fler att använda vår förening som katalysator för olika 
projekt. Vi vill ju mycket, och inte minst Fagertofta incidenten visar att föreningen behövs och 
måste vara proaktiv. Självklart förstår och accepterar föreningen de spelregler som gäller för 
skogen och skogsbruk. Dock behövs ett större engagemang hos myndigheter och andra aktörer, 
och den väl beprövade ”Försiktighetsprincipen” måste få större tyngd. 
 

I ”kristallkulan” för 2016 
 Ser vi det normala programmet med utflykter få ytterligare något ökat antal deltagare. 

 Blir vårt samarbete med Vuxenskolan kring ”Strövtåg i hembygden” en viktig aktivitet för 
att hitta nya vägar att få ut människor i naturen. 

 Startar vi samtal med Emåns Ekomuseum kring en Naturskola. Här finns möjlighet för det 
under 2015 diskuterade projektet ”Natur för alla” att kommer igång i någon form. 
”Natur för alla” har en mycket bred målgrupp, däribland ”nysvenskar”  

 Fortsätter och utvecklar vi samarbetet med Södra Skogsägarna 

 Fortsätter vi ”kemiinsatsen” på olika sätt. Kanske med inriktning ”giftfri förskola”. 

 Hittar vi vägar att öka förståelse för behovet av gammelskogen. 

 Firar vi ett storstilat 40-års jubileum på Bråna äng!                     
 

 

Undertecknat av 
Styrelsen; 
Lars Lindfors,   
Anders Aldberg,   
Inger Bergqvist,   
Ewa-Britt Malmström, 
Sara Frisk,   
Per Blomkvist,   
Britt-Marie Jurlén,   
Madelaine Andersson 
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Bilaga 1 till Verksamhetsberättelse

Datum Plats Aktivitet Antal deltagare Kommentarer

20-jan SV Styrelsemöte

19-feb Missionsk. Årsmöte 28

07-mar Sö. Vä Folkhög. Kretsordförande konferens Lasse L

Jönköping

09-mar Ugglelyss 16

10-mar Stjärnhimmel 6 Inställt p.g.a. väder

16-mar SV Styrelsemöte

23-mar SV Giftfri vardag 18 Göran L

30-mar Fågelutflykt 8

11-apr Pigalle Miljö & Hälsomässa Många

13-apr Fågelutflykt 11

14-apr Lövhultsmöte ang. avverkning Anders A

18-apr Habo Länsstämma Anders A. + Lasse L

19-apr Fornminnesstur 14 Per B,

Samarb. Med Stenåldersbyn

21-apr Lövhult Styrelsemöte

25-apr Stockholm Träff med Göran L

Kemikalienätverket

26-apr Vårfågelvandring 9

27-apr Bråna Fagning 4

09-maj Barkeryd Fågelskådningens dag 30

10-maj Lövhult Tipspromenad 122 personer Ewa-Britt m.fl.

18-maj SV Styrelsemöte

23-24/5 Åre Rikskonferens Anders A

25-maj Fågelutflykt 8

Kvällssångare
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Datum Plats Aktivitet Antal deltagare Kommentarer

10-jun Sävsjö 

Komstad Äng

Styrelsemöte Gemensamt med Sävsjökretsen

14-jun De vilda blommornas 5 kvinnor Per B och Inger B

dag 4 män

01-aug Bråna Ängens dag 15 vuxna 3 barn

17-aug Slåttergille 16 Gammal tradition

24-aug Bråna Fortsatt slåtter 7

25-aug Lövhult Styrelsemöte

26-aug SV Regionalt styrgruppsmöte Lasse L

13-sep Svamputflykt 12 kvinnor Per B

2 män

23-sep SV Styrelsemöte

26-sep Höstvandring 4 kvinnor Per B

2 män

28-sep Träslända Möte / vandring med Anders A. + Per B. + Lasse L

Södra Skogsägarna

30-sep Jönköping Kemikaliekonferens Länsstyrelsen Göran L

01-okt Torget Miljövänliga veckan Anders A.

2-3 -okt Stockholm SNF Höstkonferens Lasse L

04-okt Lövhult Tipspromenad 214 personer Ewa-Britt m.fl.

08-okt Jönköping Tankesmedja Länsstyrelsen Anders A

Friluftsliv m.m.

24-okt Eksjö Ingemar Lind 60-talet personer

Skogsfilm

10-nov SV Styrelsemöte

6-7-nov Vimmerby Regional kretskonferens Lasse L

18-nov Vimmerby Giftfri Vardag 25 Göran L.   (Pensionärsmöte)


