
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Naturskyddsföreningen Kalmar län           
2019-06-10, kl 18.30 – 22.00 på Kronobäck, Mönsterås 
 
Närvarande: Claes Gårdinger, Kalmar, Staffan Arvegård, Öland, Jan Herrmann, Öland, Kuno 
Nilsson, Döderhult, Catharina Lihnell, Döderhult, Agne Johansson, Nybro, Håkan Karlsson, 
Emmaboda, Carl Nygren, Mönsterås, Kerstin Olsson, Torsås. 
 

§ 1  Mötets öppnande 
Ordföranden Claes Gårdinger hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 
§ 2  Val av justeringsperson 

Styrelsen valde Catharina Lihnell till justeringsperson. 
 

§ 3  Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen, med tillägg av (jämfört med 7/6 utskickad dagordning) 

– Viltförvaltningsdelegationen (§ 14) 
– Tygkasse eller plastpåse (§ 22) 
Från dagordning utskickad 7/6 togs punkten om Oskarshamns fågelklubb bort. Ärendet 
kommenterades kort efter avslutat möte. 

 
§ 4  Föregående mötesprotokoll 
Protokollen från styrelsemöten 2019-03-12 och 2019-04-28 godkändes, och signerades nu av 
justeringspersoner, vilka redan tidigare godkänt dem. Protokollet från Länsstämman 28/4 
meddelades vara klart och justerat. 
 

§ 5  Ekonomirapport  
Balans- och resultatrapport per den 2019-05-31 var inkomna från vår kassör Stig Blomberg. 
Rapporterna berättar att hittillsvarande resultat (kostnader) för året 2019 är ca 36.400 kr, 
merparten pga länsstämman. Årets rörelseresultat, dvs intäkter (inga, men återbäringen på 41.030 
kr förväntas komma) minus kostnader, hamnar därmed på ett minus på 36.400 kr. Tillsammans 
med tidigare tillgångar (mest banktillgodohavande) ger detta ett aktuellt saldo på ca 282.000 kr. 
I detta sammanhang meddelades att Riks står för resandet till Rikskonferensen för ett ombud per 
krets eller länsförbundet. 
Det har nyligen framkommit att Länsförbundets kassör betalat en räkning från Emmaboda-kretsen 
för tågresa ToR till kretskonferensen 13-14/10 2018 i Rimforsa av tre förtroendevalda från 
Emmaboda. Men detta förfarande följer inte påbjudna regler och vårt eget styrelsebeslut från möte 
21/8 2018, ty sådana resor skall kretsen bekosta. Efter viss diskussion (när/hur info gått ut, ev. 



ändå godkänna utbetalningen m.m.) beslutades att Jan Hn till Ingemar K, ordf i Emmaboda, och 
Stig B, vår kassör, skickar en förfrågan hur det kan ha blivit så, och att vi vid styrelsemötet 20/8 
tar upp frågan igen. Håkan Karlsson, en av resenärerna från Emmaboda, deltog inte detta beslut. 
Med anledning av detta beslutades att Jan kan, i vissa fall bör, skicka ut färdigskrivet protokoll, 
alternativt info om vissa paragrafer, till styrelsens ledamöter redan innan det justerats, dvs per 
mailing godkänts av justeringspersonerna, om än inte signerats av desamma. 
 

§ 6  Bidrag till Grismanifestet 
Ansökan har aviserats komma från Sevede-kretsen för hel finansiering av spelning av 
”Grismanifastet”. Nadja Franke, Teaterkonst, Stockholm, har erbjudit denna föreställning till flera 
kretsar i länet, och Sevede tänker ha detta i september. Men eftersom vi dels inte sett en formell 
ansökan, och dels anser att man först bör undersöka andra möjligheter till lokal finansiering 
(kommunen, Studiefrämjandet, egen kassa), och ingen från Sevede deltog i mötet bordlades frågan 
till nästa styrelsemöte 20/8, möjligen lite sent, så kanske ärendet måste behandlas via mail. 
 

§ 7  Styrelsens sammansättning 
Vid Länsstämman 28/4 påtalades behovet av att revidera Länsförbundets regler/praxis för 
kretsarnas representation och aktivitet i Länsförbundets styrelse, och därmed sammanhängande 
uppdraget för kommande valberedning. Bakgrunden är att vissa kretsar verkar ha liten aktivitet 
själva och/eller deltar inte i Länsförbundets aktiviteter, främst styrelsearbetet. Nuvarande praxis 
säger att alla elva kretsarna har en plats i styrelsen, dvs har nominerats av kretsen, samt en 
personlig ersättare.  
Ett förslag ställdes att styrelsen skulle skicka en enkät till alla kretsar, med svaren som grund kan 
sedan frågan bearbetas. Inget sådant beslut togs dock, utan en ”utredningsgrupp” tillsattes, 
bestående av Catharina Lihnell, Patrik Waernbaum och Staffan Arvegård, den siste 
sammankallande, med uppdraget att till styrelsen rapportera, och kanske till nästa länsstämma 
(troligen i Sevede/Vimmerby i slutet av april 2020) föreslå en ny ordning för representantskapet 
och kontakterna mellan kretsar och länsförbundet. 

 
§ 8  Adresslista för Länsförbundets styrelse och andra kontaktpersoner 
En ny och aktuell adresslista har tagits fram av sekreteraren, och skickades ut till styrelsens 
ledamöter 5/6. Några smärre ändringar har redan gjorts och nu anmäldes ytterligare ett par. 
Catharina påtalade att den av sekr använda beteckningen ”AU” (=arbetsutskottet) för Claes, 
Staffan och Jan, borde förankras i ett formellt beslut, och vilka mandat/delegeringar detta AU har 
från styrelsen. Det beslutades att Claes, Staffan och Jan får i uppdrag att föreslå vilken typ av 
ärenden detta AU kan/får hantera och besluta om, och vid styrelsemötet 20/8 lämna ett förslag.  

 
§ 9  Rikskonferensen 2019 
Denna arrangerades 11-13/5 i Kristianstad, från Kalmar län deltog Claes Gårdinger för 
Länsförbundet, och för respektive kretsar Kerstin Olsson, Torsås, Eva Öberg, Öland, Amanda 
Axelsson, Kalmar, Robert Gunnarsson, Kalmar och Carina Beijer, Sevede. 
På fredagen genomfördes utflykter och nätverksträffar, samt fågel-kvällsvandring. 
Lördagen startade med den officiella invigningen, sedan följde workshops, t ex följande som 
”våra” deltagare bevistade: 



Hela Sverige ställer om; Hur kan vår förening påverka samhället? Hur kan vi bli bäst, så att folk 
vänder sig till oss? Vilka hinder finns? Vilka metoder ska vi använda? Vi kan bilda studiegrupper! 
Lokal miljöpolitik; Hur kan man påverka denna? Vilket är det konkreta syftet? Ta fram en plan! 
Gör en omvärldsanalys. 
Lokal odling av bönor; olika sorter och användning presenterades. 

Handla miljövänligt; kan vi ge alternativ till att lördagen av många används som ”köpfest”? 
Gör din egen röst hörd; Hur kan vi påverka politiker via press och andra media, kanske särskilt 
vad avser klimat och biologisk mångfald, på Naturkontakt finns en ”guide för lokal politisk 
påverkan”. 

 
§ 10  MKG:s årsmöte 
Detta avhölls i Stockholm den 24/5, Claes deltog som ombud, och Catharina som styrelseledamot 
i Miljöorganisationernas KärnavfallsGranskning (MKG). Förutom de sedvanliga valen av 
ledamöter, gästades man av tre internationella experter på kärnavfall i olika delar av världen. 
Till Länsförbundet har, för kännedom från MKG, inkommit SKB:s komplettering från den 
remissrunda som följt ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen till anläggningar för 
mellanlagring och slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall 
(M2018/00221/Ke). Den kritik mot Kraftindustrins kärnavfallsbolag (SKB) som riktats från 
Naturskyddsföreningen och MKG leder inte till att SKB ändrar sin uppfattning att ”det finns inga 
problem”. Styrelsen finner och beslutar att det inkomna materialet föranleder oss inte i detta läge 
till något mer, utan vi förlitar oss på att MKG gör adekvata åtgärder. Catharina Lihnell följer 
ärendet. 

 
§ 11  Länsstämman 2019 
Ölandskretsen arrangerade denna den 28/4, på Allégården i Kastlösa på södra Öland. Knappt 40 
deltagare, varav flertalet som ombud för nio av länets elva kretsar, fick på fm cykla ut på Alvaret, 
ledda av den kände naturguiden Pav Johnsson, tillika v. ordf. i Ölandskretsen.  
Efter lunch utdelades först vårt naturvårdspris, som i år gick till Gösta Friberg, Öland, som i många år 
energiskt arbetat med olika åtgärder för att gynna Ölands krympande population av ängshök. Därefter 
vidtog sedvanliga förhandlingar med val av styrelseledamöter m. fl. förtroendeposter, redovisning av 
verksamhet och ekonomi, varvid styrelsen beviljades ansvarsfrihet för bägge. Verksamhetsplan och 
budget för 2019 presenterades, och styrelsen fick mandat att fullfölja verksamhetsplanen med 
tillhörande budget. 
Den praxis på organisation som Länsförbundet sedan länge haft att varje krets har en plats, med 
personlig ersättare, i styrelsen, diskuterades. Länsstämman gav länsförbundets styrelse i uppdrag att 
diskutera organisationen för att till stämman 2019 komma med ett förslag på ny organisation för 
Kalmar länsförbund av NF, framförallt gällande styrelsen och valberedningen. (Se § 7.) 
 

§ 12  Länsordförandekonferens 
Denna hölls i Stockholm 23-24/3, Claes deltog från Länsförbundet, från Riks vår generalsekreterare 
Karin Lexén och vår ordförande Johanna Sandahl. Den kommande omställningskampanjen 
diskuterades, liksom utvärderingsrapporten av de regionala kanslierna, samt vilken hjälp vi kan 
behöva ute i kretsar och länsförbund. 
 



§ 13  Vattenrådskursen 
Kursen om Vattenråd och vattenvård, med syftet att inspirera personer och kretsar att engagera sig 
i lämpliga lokala vattenråd, hölls den 16/3 på Skälby gård i Kalmar, arrangerad av Staffan 
Arvegård och Jan Herrmann. Ca 35 deltagare var anmälda, varav några få av olika skäl föll bort. 
Flera ”prominenta” gästers föredrag och många inlägg från deltagarna bidrog till att 
arrangemanget uppskattades. Dock kan noteras att den enkät som skickades ut efter kursen, gav 
bara knappt fem svar. 
I detta sammanhang väcktes frågan om behov av andra kurser att arrangeras av Länsförbundet. Ett 
par ämnen föreslogs; Omställningskampanjen och Alternativt odlande. Claes Gårdinger respektive 
Carl Nygren uppdrogs att fundera på hur dessa kursinriktningar skulle kunna genomföras. 
 

§ 14  Viltförvaltningsdelegationen 
Viltförvaltningsdelegationen (VFD) i Kalmar län hade 30/5 möte, med utbildningsinslag, 
Catharina och Agne deltog. Det framkom bl.a. det egentligen självklara att de viltstammar (antal 
djur, kvalitet etc.) vi får beror av skogens kvaliteter. Men eftersom skogsbruket har andra 
kvalitetskriterier, har vi den bestående oenigheten. Man tog även ett beslut om utökade jakttider på 
älgkalv i februari, som Catharina reserverade sig emot. 

 
 
§ 15  Studiefrämjandets årsmöte 
Den 24/4 hölls årsmöte för distriktet Småland-Gotland, i Växjö med berörda personer / 
lokalavdelningar uppkopplade på internet. Claes Gårdinger och Staffan Arvegård deltog från 
Naturskyddsföreningen i Kalmar län. Staffan omvaldes som ledamot i distriktsstyrelsen, och Claes 
valdes att representera oss i valberedningen. Vi uppmanades alla att se till att våra aktiviteter i 
kretsarna rapporteras in till Studiefrämjandet. 
 

§ 16  Osaby säteri 
Det har inkommit en förfrågan till Naturskyddsföreningen i Kalmar län om vi vill ha en plats i den 
nybildade Stiftelsen för naturvård i Osaby. Denna stora fastighet, ett säteri, ägs av 
Naturskyddsföreningen-Riks, och förvaltas av länsförbunden i Kronoberg och Jönköping, genom 
föreningen Smålands Natur. Man håller nu på att sälja byggnader, men marken förs över till en 
stiftelse. Naturskyddsföreningen i Kalmar län gick ur styrelsen för Osaby för många år sedan, och 
vi finner att det fortfarande kan finnas en konflikt mellan de naturvårdssyften skötseln ska ha och 
kravet på skogsproduktion som ska finansiera naturvården, och i brist på god information beslutar 
vi att säga nej tack till inbjudan. 
 

§ 17  Exkursion till skogen med 2018 års Naturvårdspristagare 
Från Jan Brenander och Christer Ek, 2018 års pristagare av Länsförbundets Naturvårdspris, har via 
Jan Hn inkommit förslag på datum, 7 eller 8/9, för den exkursion som pristagarna förväntas 
genomföra, och erbjudas alla i länet. Vi beslutade att söndagen 8/9 blir bäst, , troligen kl. 10.00, 
och ser fram emot att då guidas i ett skogsområde vid Försjön norr om Fliseryd. 
 

§ 18  Exploateringshot mot värdefull natur i Västervik 
Från Erland Lindblad, Jan Brenander och Jenny Wallberg, den senare i spetsen för ett lokalt 



engagemang mot att Västervik har (haft?) planer på exploatering av områden med höga 
naturvärden, har kontaktat Jan Hn, för att eventuellt få stöd av ett uttalande från Länsförbundet 
genom dess styrelse. Pga bristfällig information om ärendets formalia och att kommunen just nu 
verkar ha dragit tillbaka förslaget i sin nuvarande form, beslutas att Länsförbundet tills vidare bara 
följer ärendet, lämpligen genom att den lokala kretsen (Tjust). Jan ombeds därför söka kontakt 
med och ge info om sina kontakter med de nämnda personerna. 
 

§ 19  Strandskyddskampanjen 
Från Riks har påbjudits en kampanj, även på det lokala krets-planet, mot befarade politiska beslut 
att kraftigt försämra Strandskyddslagen, detta utifrån den s.k. januariöverenskommelsen, detta nu 
uppbackat av flera riksdagspartier. Den lokala kampanjen är tänkt att genomföras under juni, med 
start dagen efter vårt styrelsemöte. Sedan under hela juni föreslås olika teman (argument för 
bevarat strandskydd), med olika fakta/material tillgängliga på Naturkontakt, inkl. 
kretshandledningen ”Att bevaka strandskyddet”. Materialet, inkl handledningen, finns på länken 
https://naturvard.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/strandskyddskampanj-2019/. För 
ytterligare råd kan man också kontakta den ansvariga på Riks, Hanna Rüdeberg, 
hanna.rudeberg@naturskyddsforeningen.se. 
Man vill också inspirera kretsar och länsförbund att skriva debattartiklar i ämnet, mallar finns på 
Naturkontakt. Finalen blir i form av en livesändning, ”Hur ska strandskyddet se ut i framtiden?”, 
från Almedalsveckan 3/7 kl. 10.00-10.45 (preliminärt). Styrelsen beslutar uppdra åt Jan Herrmann 
och Catharina Lihnell att skriva en debattartikel från länsförbundet, lämplig för publicering i 
”lokalpressen”. Men kretsarna kan/bör också skriva, eller på annat sätt påverka de lokala 
politikerna.  
Information om denna kampanj bör snarast komma ut till kretsarna, vilket uppdras åt Jan Hn att 
snarast ombesörja. Denna berättade även att i Dagens Nyheter 7/6 fanns en helsides debattartikel, 
där fyra forskare försvarar strandskyddet, se https://www.dn.se/debatt/strandskyddet-maste-
andras-for-att-behalla-sin-legitimitet/. 
 

§ 20  Refarm Linné 
Sedan några år har Naturskyddsföreningen i Kalmar län varit stödjande medlem i Miljöresurs 
Linné, med 300 kr/år. Man har nu bytt namn till Refarm Linné och höjt avgiften till 500 kr. Men 
eftersom vi finner att verksamheten är helt koncentrerad till Växjö-trakten, beslutades att vi 
upphör med medlemskapet, Jan Hn meddelar detta till Stig B. 
 

§ 21  Föreningen Kalmar Folkrörelsearkiv 
Folkrörelsearkivet samlar, ordnar, förvarar och tillgängliggör handlingar som har förenings- och 
lokalhistoriskt värde, alltså bl a från Naturskyddsföreningens verksamhet. För detta betalar vi f.n. 
250 kr per år, men det synes som att vi för närvarande inte, ej heller kretsarna, använder denna 
möjlighet att till eftervärldens forskning och andra intressen deponera allehanda dokument om 
styrelsernas och kretsarnas aktiviteter, dvs alla ”gamla pärmar”. Döderhultskretsen lämnar dock in 
material till Folkrörelsearkivet i Oskarshamn. Vi beslutar att uppmana såväl oss själva som 
kretsarna att lämna in sådant material. Jan Hn uppdras att hos föreningen efterhöra om betalningen 
täcker även kretsarna. 
 

§ 22  Tygkasse eller plastpåse 
Som en del av Naturskyddsföreningens Omställningskampanj ordnas den 19-20/10 en 



ledarutvecklingskurs, som en del av denna kampanj. Intresseanmälan inlämnas till 
Studiefrämjandet, detaljerna fortfarande oklara, men Jan Hn uppdras att snarast informera 
kretsarna om detta. Se även detta ämnes koppling till ”Hela Sverige ställer om” under § 9  
Rikskonferensen 2019. 
 

§ 23  Övriga frågor 
Inga övriga frågor förelåg. 

 
§ 24  Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte blir det preliminärt 20/8 kl. 18.00 (fika), plats ännu okänd. Inför detta uppdras 
AU (om än ännu inte formellt tillsatt) att ”gallra” bland ärendena, för att den tid som 
styrelsemötena tar ska kunna bli kortare. 
 

§ 25  Mötets avslutning 
Ordföranden Claes Gårdinger tackar de närvarande och avslutar mötet. 

 
 

 
Jan Herrmann  
Sekreterare 

 
 

Justeras: 
 

 
Claes Gårdinger  Catharina Lihnell 

Ordförande  justerare 
  


