
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Naturskyddsföreningen Kalmar län           
2019-08-20, kl 18.30 – 21.30 på Hycklinge, Oskarshamn 
 
Närvarande: Claes Gårdinger, Kalmar, Staffan Arvegård, Öland, Jan Herrmann, Öland, Kerstin 
Olsson, Torsås, Carina Beijer, Sevede, Kuno Nilsson, Döderhult, Håkan Karlsson, Emmaboda, 
Patrik Waernbaum, Tjust.  
 

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

 
§ 2  Val av justeringsperson 

Styrelsen valde Carina Beijer till justeringsperson. 
 

§ 3  Godkännande av dagordning 
Styrelsen godkände dagordningen, med tillägg av (jämfört med 13/8 utskickad dagordning) 

– Ansökan om bidrag för skrivarkostnader (§ 9)	
– Startmötet	inför	Miljövänliga	vecka	(§	21)	
– Kalmarsundsveckan	(§	22)	

 

§ 4  Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från styrelsemöten 2019-06-10 är godkänt av justeringspersonen, men pga dennes 
frånvaro kunde det inte signeras. Apropå dess § 15 konstaterades det att antal deltagare på alla 
kretsars alla träffar och andra arrangemang ska rapporteras till det lokala Studiefrämjandet, även 
om formen (”vägen dit”) varierar. 
 

§ 5  Ekonomirapport  
Balans- och resultatrapport per den 2019-07-31 var inkomna från vår kassör Stig Blomberg. 
Rapporterna berättar att hittillsvarande resultat (kostnader) för året 2019 är ca 38.550 kr, 
merparten pga länsstämman. Årets rörelseresultat, dvs intäkter (återbäringen på 41.030 kr) minus 
kostnader, hamnar därmed på ett litet plus på 2.480 kr, vi kommer alltså (troligen) att gå minus 
detta år. Tillsammans med tidigare tillgångar (mest banktillgodohavande) ger detta ett aktuellt 
saldo på drygt 320.000 kr. 
I detta sammanhang behandlades en ansökan från kassören Stig B, om bidrag om 625 kr för del av 
årskostnaden för det bokföringsprogram han använder. Ansökan godkändes. 
 

 
 



§ 6  Lathunden 
Till juni-mötet hade Jan producerat en ”lathund”, dvs en översikt över vem (vilken organisation) 
som betalar vad vid olika arrangemang. Den kompletterades då, och skickades ånyo för en vecka 
sedan ut, nu gjordes några slutliga kompletteringar. Styrelsen beslutade att nu gäller att alla 
kostnader skall beakta denna, vilket ordförandena och LF:s styrelse har ansvar för. Den krets som 
inte anser sig ha råd att bekosta deltagares kostnader kan dock söka bidrag från LF, dvs ansökan 
skickas, innan resan, till dess styrelse. 
 

§ 7  Bidrag till Grismanifestet 
Sevede-kretsens finansiering för spelning 15/10 kl. 19 av ”Grismanifestet”  (Nadja Franke, 
Teaterkonst, Stockholm) har nu löst sig utan någon ansökan till Länsförbundet, som var tanken i 
juni. Vimmerby folkhögskola står för huvudparten av kostnaden, och föreställningen visas även på 
dagtid, på just folkhögskolan. Även Sevede-kretsen bidrar ekonomiskt, och med arbete av kretsens 
medlemmar. Ansökan till Sparbanksstiftelsen har gått in, men inte ännu besvarats. Flera kretsar 
har ”uppvaktats” av Nadja F, men enbart Sevede nappade, varför alla från hela länet är välkomna 
(inträde 80 kr), info kommer att läggas ut på vår hemsida. 

 
§ 8  Emmaboda-deltagares resa till kretskonferensen i Rimforsa oktober 2018 
Innan sommaren framkom att Länsförbundets kassör betalat en räkning från Emmaboda-kretsen 
för tågresa ToR till kretskonferensen 13-14/10 2018 i Rimforsa för tre förtroendevalda från 
Emmaboda. Detta förfarande följer inte påbjudna regler och praxis, ej heller 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, rättvisa mellan kretsarna, färdsätt m.m.) 
beslutades att Emmaboda inte behöver ersätta LF, dvs vi står för kostnaden denna gång. Håkan 
Karlsson, en av resenärerna från Emmaboda, deltog inte detta beslut. 
Dock, hädanefter gäller strikt den lathund som beslutades strax innan, se § 6, snart kompletterad 
av blanketter för ansökan och redovisning. Se ovan även om ansökan om kretsen inte har råd…. 
Vid förra styrelsemötet 10/6 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 ”bokstavligen” signerats av 
desamma. Detta, alltså godkänt men inte signerat av justerarna, behövs för Stig att betala resor 
eller andra kostnader, eller av andra skäl. Det beslutades dock att detta inte gäller 
styrelsemedlemmars resor till styrelsemöten, vi förmodas anföra rimliga anspråk. 
 

§ 9  Ansökan om bidrag för skrivarkostnader 
Vår sekreterare ansöker om bidrag med ca 1250 kr för halva kostnaden av nya färgtoners till sin 
HP-laserskrivare, andra hälften ansöks från Ölandskretsen, där han är ordförande. Bägge rollerna 
innebär (tyvärr) en rätt stor mängd tryckande av papper, även i färg, för programframtagning, 
diplom, affischer, priser, utlåtanden, styrelsemöten, artikelskrivande m.m. Styrelsen beviljade 
detta. 

 
§ 10  Styrelsens sammansättning 
För behovet av att revidera Länsförbundets regler/praxis för kretsarnas representation och aktivitet 
i Länsförbundets styrelse, och det därmed sammanhängande uppdraget för kommande 
valberedning tillsattes vid förra mötet (10/6, § 7) en ”utredningsgrupp”,  bestående av Catharina 
Lihnell, Patrik Waernbaum och Staffan Arvegård, sammankallande. Denne meddelade att man 
den 3 sept skall ha ett första möte, rapportering till styrelsen sker under hösten-vintern. 



§ 11  Adresslista för Länsförbundets styrelse och andra kontaktpersoner 
En ny och aktuell adresslista för styrelsen, inkl ersättarna och kretsarnas 
ordförande/kontaktperson, samt sakfråge-ansvariga, har tagits fram av sekreteraren. Den 
kompletterades redan vid mötet 10/6, och nu igen, varefter det beslutades att denna nu gäller, och 
alla utskick ska beakta dess innehåll, särskilt e-post-adresserna för mailande. 
 

§ 12  Strandskyddskampanjen 
Från Riks påbjöds en kampanj i juni mot befarade politiska beslut att kraftigt försämra 
Strandskyddslagen, detta utifrån den s.k. januariöverenskommelsen, detta nu uppbackat av flera 
riksdagspartier. Stöd på olika sätt fanns på Naturkontakt, med final debatten på Almedalen 3/7, se: 
https://www.facebook.com/naturskyddsforeningen/videos/live-från-almedalen-hur-ska-
strandskyddet-se-ut-i-framtidentack-vare-strandskydd/200643560877222/  
Kampanjen bestod med ”färdiga” manus, eller att stöpas om, för publicering i lokala tidningar. Det 
Claes gjorde i Östran 10/6, och Jan i Ölandsbladet 21/6, och i Barometern 19/7 och 19/8. Den sista 
var den mest omfattande, och hade även beaktat de DN-artiklar som i juli-augusti-skiftet fanns i 
ärendet. Huruvida man ute i kretsarna bedrivit annat skrivande, eller andra aktiviteter, kring det 
hotade strandskyddet har inte framkommit. 
Styrelsen gav sitt bifall till och beröm åt skribenterna (som tackar Riks för förlagorna!) 

 
§ 13  Avverkningshot i Misterhults naturreservat 
Avverkningsanmälan har meddelats för två öar i privat ägo i Misterhults skärgård, de ingår i 
Misterhults naturreservat. Jan Brenander m fl fäste redan i våras vår uppmärksamhet på detta, och 
med anledning av deras utmärkta protestskrivelse till Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen satte AU 
(Jan) i juli ihop en liknande skrivelse från Naturskyddsföreningen i Kalmar län. Denna påpekar det 
olyckliga i att avverka på dessa karga öar, med föga tidigare skogsbruk, och i ett naturreservat 
med syfte att gynna naturen och rekreation. Styrelsen beslutade bifalla skrivelsen (redan 
inskickad). 
 

§ 14  Omställningskurser 
Studiefrämjandet ordnar i höst två kurser som kan/borde ha intresse för våra medlemmar, så 
information om dessa bör föras vidare av ledamöterna. Jan ordnar mer med det samt lägger ut på 
hemsidan. Dels ”Ledarutveckling steg 1 med omställningsinriktning” 19-20/10, dvs två helgdagar, 
Kalmar, med ledare Jesaia Lowejko och Kristina Tapper, anmälan senast 6/10. Dels ”Inre 
hållbarhet – Inre omställning” 26-27/9, dvs två hela helgdagar, i Kalmar, med ledare Liselotte 
Bergenzaun Abel, anmälan senast 10/10. För bägge, skicka snarast in intresseanmälan till 
kristina.tapper@studieframjandet.se / 0480–36 39 13. Mer info på 
https://www.studieframjandet.se/sok/?type=events&q=Inre+omställning&region=Kalmar+län&m
unicipality=null&city=null. 

 
§ 15  Kurs i alternativt odlande 
Vid förra mötet föreslog Carl Nygren, Stranda-kretsen, en kurs i alternativt odlande, men i 
avsaknad av ett närmare förslag, uppskjuts detta ärende till nästa möte. 

 
 

 



§ 16  Förslag på arbetsordning för AU 
Sekr Jan har helt självsvåldigt börjat använda beteckningen ”AU” (=arbetsutskottet) för gruppen 
Claes (ordf.), Staffan (v. ordf.) och Jan (sekr), varför styrelsen vid förra mötet borde förankras i ett 
formellt beslut, och vilka mandat/delegeringar detta AU har från styrelsen. Densamma grupp fick i 
uppdrag att föreslå vilken typ av ärenden detta AU kan/får hantera och besluta om, och detta 
förslag skickades ut några dagar före dagens möte.  Detta diskuterades, några smärre tillägg 
gjordes, varpå styrelsen beslutade att detta framledes kan gälla och användas. 
 

§ 17  Exkursion till skogen med 2018 års Naturvårdspristagare 
Söndagen den 8/9 ordnar Jan Brenander och Christer Ek, 2018 års pristagare av Länsförbundets 
Naturvårdspris, en skogsexkursion till Försjön norr om Fliseryd. Samling kl.11 vid Fliseryds 
kyrka. Jan har lagt ut info på hemsidan och skickat ut mail om detta till de medlemmar i hela länet 
som vi har mailadress till, vilket orsakade en del problem pga att den stora mängden mottagare (ca 
1600) orsakade ”stopp i systemet”, vilket dock löstes upp. Styrelsen hoppas att många möter upp. 

  
§ 18  Exploateringshot mot värdefull natur i Västervik 
Länsförbundet kontaktades i maj-juni av en grupp för ett lokalt engagemang mot att Västervik har 
(haft?) planer på exploatering av områden med höga naturvärden (Piperskärr m.m.), för att 
eventuellt få stöd av ett uttalande från Länsförbundet genom dess styrelse. Av flera skäl har 
ärendet dragit tillbaks av kommunen, för sannolikt en mer mot naturvärdena hänsynsfull 
planering. Patrik W berättar att den lokala gruppen haft kontakt med Tjust-kretsen, att kretsen 
stöder gruppens arbete, och kanske involverar sig i ärendet i ett senare läge. Styrelsen beslutar att 
uttala sitt stöd för kretsens arbete. 
 

§ 19  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, vid förra mötet uppdrogs Jan att försöka få fram mer info om vad vi egentligen kan 
få för detta, eftersom säkert många kretsar, och Länsförbundet, säkert har en hel del pärmar med 
sådant som skulle kunna placeras i detta arkiv, för framtida intressen. Döderhultskretsen lämnar 
dock in material till Folkrörelsearkivet i Oskarshamn, och Tjust har tidigare lämnat till 
Länsarkivet, men bedöms av Patrik som relativt kostsamt. Jan Hn, som hade ett telefonsamtal med 
dess chef i somras, uppdras att hos föreningen lite mer efterhöra om dess verksamhet, till vilka 
kostnader. 

 
§ 20  Havskampanj ”Under ytan” 
Claes informerar om att i slutet av augusti och september genomför Naturskyddsföreningen (Riks) 
en kampanj, där man vill lyfta havens biologiska mångfald, hoten mot haven samt belysa vikten 
av skyddade områden för såväl arter och livsmiljöer, som den mångfald och de funktioner de 
bidrar med. Verksamheten görs mest på centralt håll, se länken nedan, men även medlemmar och 
kretsar uppmanas skriva debattartiklar, bidra till namninsamlingar och kanske ordna lokala 
debatter, vilket styrelsen uttalar sitt stöd för och uppmanar dem att göra. Se mer på 
https://havsnatverket.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/havskampanj-under-ytan-i-slutet-av-
augusti/ 
 
 

 



§ 21  Upptakt inför Miljövänliga veckan 2019 
Claes informerar om att den 24 augusti, dvs kommande lördag (!), är kretsar och medlemmar 
välkomna till Eriksberg i Blekinge, för upptakten inför Miljövänliga veckan 2019, med tema ”Fixa 
grejen – dela grejen”. Själva veckan ska genomföras under vecka 40, dvs 30/9 – 6/10. Detta sker 
då eller lite senare på tio platser i landet, och nämnda plats är vår! Det är oklart hur många av 
länets kretsar som har något på gång då, men styrelsen uppmanar dessa att engagera sig. Jan 
skickar ut info om detta till alla i styrelsen inkl ordf./kontaktpersoner. Se även på 
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-
media/inbjudan_blekinge_mvv_upptakt19.pdf 
 

§ 22  Kalmarsundsveckan 
Jan informerar om att nästa vecka, 28/9 – 1/9, genomförs Kalmarsundsveckan, med det 
övergripande temat/målet/innehållet Hållbarhet. Där sker en hel del intressanta föredrag och 
aktiviteter, alla är välkomna, från alla kommuner, varför dessa uppmanas att delta. Se mer på 
https://kalmarenergi.se/kalmarsundsveckan-onsdag. 
 

§ 23  Övriga frågor 
Inga ytterligare övriga frågor förelåg. 

 
§ 24  Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte blir preliminärt 26/11 kl. 18.00 (fika), troligen på Hycklinge.  
 

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

 
 

 
Jan Herrmann  

sekreterare 
 

 
 

 
Justeras: 

 
 

Claes Gårdinger  Carina Beijer 
ordförande  justerare 


