
 

 

  

 

STYRELSEMÖTE DEN 30 OKTOBER 2018 

Sammanfattning 

• Ekonomin är under kontroll. 

• Genom en donation har Naturskyddsföreningen fått ekonomiska resurser att 
iordningställa våtmarker. Här finns pengar att söka senast 1 april 2019. För närvarande 
finns inget passande projekt för Länsförbundet. Om någon krets har något som passar 
den, kan Länsförbundet stödja det. 

• Det är snart dags att börja nominera kandidater till Länsförbundets naturvårdspris 
2019. Beredningsgruppen består av Jan Herrmann, Claes Gårdinger och Kuno Nilsson. 
Kretsarna bör ganska snart nominera lämpliga kandidater till Naturvårdspriset 2019. 
Samtidigt bör det påpekas att nomineringarna måste åtföljas av en tydlig beskrivning 
av kandidaterna och deras arbete. 

• Vissa aktiviteter har genomförts i samband med årets val. Kalmarkretsen genomförde 
en utfrågning av lokalpolitiker på offentlig plats, där frågorna hade skickats ut i förväg 
till politikerna. Ölandskretsen var delaktig i den utfrågning av de lokala politikerna i 
Borgholms och Mörbylånga kommuner, som Ölands vattenråd gjorde. 

• Kretskonferensen i Rimforsa 13-14 oktober lockade 24 deltagare, varav cirka hälften 
från Kalmar län. Volontärbyrån informerade bland annat om hur man bemöter nya 
medlemmar. I övrigt handlade konferensen om Naturskyddsföreningens nya 
verksamhetsriktlinjer, speciellt de globala miljömålen, Agenda 2030.  

• Länsordförandekonferensen genomfördes i Tyringe 20-21 oktober. Claes Gårdinger 
deltog. Johanna Sandahl pratade om vad som är aktuellt inom politiken. Karin Lexén 
informerade om vad som händer på rikskansliet. Mobiliseringsavdelningen 
informerade om sitt arbete. Valarbetet utvärderades. På deltagarnas egen tid 
diskuterades att man önskar bättre framförhållning från riks i vissa frågor. 
Valberedningen framförde att de efterlyser nomineringar till riksstyrelsen. Det 
informerades också om dataskyddsförordningen GDPR. 

• Rapporter från kretsarna. 

Kalmar: Kretsen är mer eller mindre vilande. Program saknas för närvarande.  

Torsås: Man håller på att göra en sammanställning av kommunens hantverkare som 
kan laga olika saker. En matlagningskurs för att använda mindre kött lockade endast 
tre deltagare. 



 

 

  

Döderhult: Arbete med Ostkustleden och Hycklinge hage. Man planerar en höstträff 
för alla Ostkustledens arbetsgrupper, cirka 60 personer. Man har gjort ett studiebesök 
på Ernemars avloppsreningsverk. Man ska också ha en nyårsvaka. 

Nybro: Man jobbar med planering av verksamheten för höst, vinter och vår. Man har 
gjort ett studiebesök på Överstatorps jordbruksmuséum som drivs av Björn Kindberg. 
Han har med EU-stöd byggt en stor damm som samlar upp näringsämnen. Hemsidan 
uppdateras kontinuerligt. 

 Tjust: Höstprogrammet kom ut den 10 september. Planerad bostadsbebyggelse på 
Tändsticksberget i Västervik har genererat en aktionsgrupp som kretsen deltar i. Ett 
årligt möte för de aktiva i arbetet med Tjustleden planeras i november. Västerviks 
kommun har satt upp ett stadsnära fågeltorn i anslutning till Tjustleden. Kretsen har 
medverkat i projektet. 

Emmaboda: Man har haft en svampkurs och har haft information om handla 
miljövänligt på biblioteket. Kretsen funderar på att ta initiativ till att bilda ett vattenråd 
för Lyckebyåns avrinningsområde. 

Öland: Kretsen medverkar med fågelholksbygge på julmarknaden i Skäftekärr. 
Eventuellt kommer fågelmatningen att utökas med en plats på norra Öland. Varje 
månad finns en månadskrönika om natur och miljö på kretsens hemsida. Skribenter är 
bokade för hela 2019. Styrelsemöte planeras i november. 

• Sevedekretsen har fått frågan om att arrangera länsstämman 2019. Svar väntas inom 
kort. Handbördskretsen skulle ansvarat för länsstämman i år, men kan inte. Frågan om 
valberedningens sammansättning är fortfarande inte löst. Det är viktigt att vi snarast 
kan klargöra vilken krets som kan arrangera länsstämman 2019 och att valberedningen 
fastställs. 

• Länsförbundets hemsida har inte varit aktiv den senaste tiden, men nu har Claes 
Gårdinger och Jan Herrmann fått nya inloggningsuppgifter, som innebär att hemsidan 
kan bli aktiv igen. 

• Den planerade vattenrådskursen ”Vattenråd och vattenvård” som Jan Herrmann och 
Staffan Arvegård har planerat, kommer att genomföras på Skälby i Kalmar den 16 
mars 2019. Vi erbjuder kretsarna i region sydost att delta i kursen, men kretsarna i 
Kalmar län prioriteras. Länsförbundet står för kurskostnaderna. 

• Den 5 december 2018 genomförs ett skogsseminarium om skogsproduktion i Växjö. 
Länsförbundet skickar ingen representant. 

• Agne Johansson informerade om det senaste mötet i Viltförvaltningsdelegationen. 

 



 

 

  

• Staffan Arvegård informerade om vad som är aktuellt inom Region Sydost. Hanna 
Karlsson är tjänstledig under hösten t.o.m. januari 2019.  Charlotta Lindskog är 
vikarie. Styrgruppen ska träffas den 20 december och jobba med verksamhetsplanen 
för 2019. 

• Lördagen den 24 november är det en teaterpjäs ”Polarfararna” på Kalmar teater. 
Pjäsen handlar om klimatfrågor. Länsförbundet ska informera om sin verksamhet i 
anslutning till teaterföreställningen. Kretsarna bör informera sina medlemmar att se 
teaterföreställningen. Efter styrelsemötet har vi fått veta att föreställningen är inställd. 

• Catharina Lihnell Järnhester informerade om ett möte som Skogligt Distriktsråd 
Kalmar läns distrikt hade den 25 oktober i Oskarshamn. Man avhandlade frågor om 
nyckelbiotopsinventering, grön infrastrukturplan och förebyggande arbete med 
skogsbränder. 

• Nästa styrelsemöte ska hållas tisdagen den 15 januari 2019, kl. 19 i Hycklinge. 


