Årsmötesarrangemang 2016
För många är Förbundets två-dagarsårsmöte en av årets stora händelser. Knappt två hundra deltagare
samlades fredagen den 20:e maj på Badhotellet i Tranås.

Ordförande Hans von Stockenström öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna till årsmötet.
Därefter välkomnde Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson oss till Småländska Tranås!
Först ut bland fördragshållarna var Skogsstyrelsens förre generaldirektör Monika Stridsman som
summerade hur förutsättningar och debatt förändrats sedan vår nuvarande skogsvårdslag kom och de
utmaningar vi har framför oss.
Därefter talade Nordeas chef för ”Ansvarsfulla investeringar” Sasja Beslik om hot och möjligheter att
investera i svensk skogsmark. Bla ansåg han det som självklart att skogsägarna borde kunna få/ta betalt
för att de lagrar CO2.

Sasja Beslik, Nordea summerar sin syn på hur etik och moral måste genomsyra företag och samhälle
som vill lyckas.
Efter lunch höll Skogforsks Johan Sonesson ett föredrag om hur viktig röjningen är för skogens framtida
värden och därefter summerade Ove Arnesson, Skogsstyrelsen projektet ”Mera tall”. Sedan berättade
Svenska Skogsplantors VD Lena Sammeli att försäljningen av tallplantor under antal år ökat, men att
det det i år fortfarande fanns plantor att köpa.
På årsmötet antogs det förslag till stadgar som styrelsen arbetat fram. De måste godkännas på ytterligare
ett årsmöte innan de börjar gälla.

I slutet av årsmötet fick Karl Hedin Förbundets stipendium på 20.000 SEK.

Karl Hedins farfar startade trävarurörelsen som nu byggts upp till en stort och lönsamt familjeföretag
med över 1.000 anställda.
Slutmeningarna i motiveringen lyder:
”Karl har på ett initierat sätt engagerat sig i vår landsbygdsutarmning och vad som krävs om den
trenden ska kunna vändas.
Det är inte bara fantastiska AB Karl Hedin som skapat mervärde för Er skogsägare – det är även Karls
engagemang vid branden, hans enorma engagemang i landsbygdsfrågor mm. Karl är en mycket värdig
mottagare av Förbundets stipendium. ”

Ordförande Hans von Stockenström delar ut Förbundets förtjänsttecken i silver
Programmet för medföljare gick till fågelsjön Tåkern och Rökstenen.

Nästan allt som som deltagarna åt – och delar av vad som dracks - var lokalt producerat och köttet kom
från Hotellets ägares gård.
Under lördagen bjöd Göstrings, Dals och Lysings Häradsallmänningar deltagarna på en fanstastisk
intressant och välplanerad exkursion. Delar av fredagens föredrag om vikten av röjning, mera tall mm
knöts under exkursion ihop till praktiska förevisningar och diskussioner så att praktik och teori
varvades.

Solsken och folkdans mötte exkursionsdeltagarrna på första exkursionspunkten innan det blev mera
allvar med diskussioner om trädslagsval.

Björk,tall eller contorta – vad är bäst? Och vad väljer älgen?

Och som vanligt är det alltid stort intresse när det mullrar…..

