
 
 
Protokoll fört vid (konstituerande m.m.) styrelsemöte i Naturskydds-
föreningen Kalmar län 2020-12-08, kl 18.30 – 20.45, via Zoom 
 
Närvarande: Claes Gårdinger, Kalmar, Renate Foks, Stranda, Kerstin Olsson, Torsås, Annette 
Hultäng, Torsås, Carina Beijer, Sevede, Caroline Axelsson, Sevede, Kuno Nilsson, Döderhult, 
Patrik Waernbaum, Tjust och, Jan Herrmann, Öland och Staffan Arvegård, Öland (t.o.m. § 8). 
Dessutom Kristina Tapper, Studiefrämjandet Kalmar, som dessutom höll i det tekniska, och 
Henrik von Zweigbergk från Jönköping som representerade Riksstyrelsen. 

Därmed var sju kretsar representerade, och styrelsen var beslutsför. 
 

§ 1  Mötets öppnande 
Ordföranden Claes Gårdinger hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat, samt leder 
dagens möte. 
 

§ 2  Val av justerare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Renate Foks.  

 
§ 3  Godkännande av dagordning 
Dagordning m.m. skickades ut 30/11 + 1/12, vilket befanns vara korrekt. Kompletterande 
material kom lite senare. Styrelsen godkände dagordningen, med tillägg av följande: 

• Oxfams utredning om konsumtion, § 16 
• Utflykt till Stensjö by, § 17 
• Gettnabo våtmark, § 18 

 
§ 4  Föregående mötesprotokoll 

Från mötet 2020-08-25 (glömdes bort vid förra mötet): Inga kommentarer. 
Från mötet 2020-10-21: Inga kommentarer, förutom att vissa kompletteringar gjordes i den 
då behandlade adresslistan, inkl. förteckningen av ”Övriga uppdrag / ansvarspersoner”. 
 

§ 5  Konstituering av AU 
Pga ny kassör och vice ordförande föreslogs styrelsens arbetsutskott (AU) nu utgöras av Claes 
Gårdinger, Renate Foks, Jan Herrmann och Patrik Waernbaum, vilket styrelsen beslutade. 
Arbetsordningen för AU antagen 2019-08-20 beslutades vad avser sitt innehåll fortfarande 
gälla, men att Jan först gör smärre justeringar och aktualiseringar i dess form. (BIFOGAS) 
 



§ 6  Ekonomirapport  
Balans- och resultatrapport per 2020-11-30 var inkomna från vår kassör Stig Blomberg, men 
inte utskickade till styrelsen. Rapporterna berättar att kostnader under nästan hela året var 
drygt 30.000 kr, huvudsakligen för årsmötet samt naturvårdspriset och deltagande av Claes, 
Jan och Carina vid motions-workshopen i januari. Därmed överskrider vi årets budget, vilket 
dock inte bör anses alarmerande, eftersom vi tillsammans med tillgångar, mest 
banktillgodohavanden, har ett aktuellt saldo på nästan 270.000 kr. Claes har fått besked att 
årets inkomster ”återbäringen” från Riks, drygt 41.000 kr är på gång och torde anlända om 
några dagar. Styrelsen tog del av dessa uppgifter och beslutade att lägga dem till 
handlingarna. 
Bytet av kassör, från Stig Blomberg till Patrik Waernbaum, har dragit ut på tiden pga bankens 
byråkrati, men Patrik hoppas inom någon vecka ha godkänts som ny kassör. 
 

§ 7  Våtmarksansökan 
I våras var ju vi/Länsförbundet ”bulvan” åt Sportfiskarna/Olof Engstedt vid deras ansökan om 
ekonomiskt stöd från Riks våtmarkssatsning ”Tid för våtmark”, för anläggande av 
”gäddfabriker” i Mönsterås, Kalmar och Torsås kommuner. Denna ansökan resulterade i 
nästan 400.000 kr, och de fick ett rätt mycket större anslag från LOVA. Som ett 
kompletterande projekt för en mer naturvårdsinriktad uppföljning sökte vi sedan i oktober 
från Riks, genom Jan, ett mindre anslag, vi fick 25.000 (= ansökt summa). Dessutom tog 
styrelsen i samma veva beslut, via mailväxling, att från egna medel stödja med 10.000 kr, 
vilket på Jans förslag Claes genom ”ordförandebeslut” höjde till 15.000 kr. Dessas summa 
40.000 kr utgjorde en bra grund, en s.k. egenfinansiering, när vi/Jan den 1 december sökte ett 
större anslag från LONA, under namnet “Kalmartrissan – biologiuppföljning Kalmar län”. I 
detta ligger även att lite involvera de tre kretsarna Mönsterås, Kalmar och Torsås. Besked 
väntas om ett par månader, då kommer Jan att meddela detta och ge lite mer detaljinformation 
till styrelsen. 
 
§ 8.  Studiebesök Ödevata fiskecamp 
Med kort varsel förelåg i början av oktober en inbjudan till studiebesök 9/10 vid Ödevata 
fiskecamp, från Gösta Skoglund, verksam sedan länge med Refarm Linné i Växjö. Hans 
intresse är nu är ”akvaponik”, och detta bedrivs nu på Ödevata. Staffan Arvegård åkte dit och 
rapporterade nu hur man odlar fisk inomhus, i ett slags cirkulerande system där stora tankar 
innehåller fiskar som göder grönsakerna, som ”renar” vattnet (tar upp näring). Växterna står i 
biokol (i princip sådan kol man förr framställde i kolmilorna), som medelst de 
”växtrestätande” bakterier som gynnas av biokolens stora interna yta, därmed ”filtreras” 
vattnet, vilket går tillbaks till systemet.  
Fisken man odlar är Tilapia, en snabbväxande växtätande afrikansk art (god men lite benig, 
Jans kommentar). Biokolen, mättad med näringsämnen, kan dessutom användas som gödsling 
i andra odlingar. Det är alltså i princip ett slutet system, dock tillsätter man en del fiskföda. 
Länk till Ödevata-campens hemsida: https://www.odevata.se/sv-SE, där finns en 4 min film, i 
slutet en ruta om en längre film om just akvaponik (mest), annars direkt: 
https://www.youtube.com/watch?v=Cvzfe5ucOkQ.      På hemsidan finns mer information 
under < Kontakt / Inte bara ett gårdshotell / Kretsloppshus >. 
Staffan trodde att ett studiebesök för Länsförbundet, inkl. kretsarna, på Ödevata skulle vara 
möjligt att ordna, vilket av styrelsen noterades som ett intressant förslag. 



 

§ 9.  Studiefrämjandets aktiviteter 2021 
Studiefrämjandet har trots, eller kanske pga, pandemin mycket på gång, enligt Kristina 
Tapper. Gul markering innebär hennes fråga om vad ni har eller kan ha på gång för krets-
aktivitet. Kristina önskar ett mer utvecklat samarbete och mer frekventa kontakter. Hon 
önskar även snarast få ett aktuellt namn på person i varje krets som kan vara hennes 
primära kontaktperson med Studiefrämjandet, samt ser att en del kretsar inte har rapporterat 
verksamheterna under 2020, eller om de blev inställda. 
15 december kl. 18:00- 20:30 Valberedningsutbildning digitalt via Zoom. Anmälan via: 
https://www.studieframjandet.se/72321  
28 januari kl. 18:00-20:15 Ledarintroduktion för cirkelledare och förtroendevalda digitalt 
via Zoom. Anmälan via: https://www.studieframjandet.se/72304 
Våren Rättvis klimatomställning – Caroline Westblom från Riks 

Mars Fossilfria Pensioner – Anneli Nordling från Riks 
Mars-april Plast i haven – bli en kusträddare… inför den 8 maj 

22 april Hela Sveriges Friluftsdag, www.luftenarfri.nu Aktiviteter?  Se även nedan.  
8 maj Nordiska Kusträddardagen Aktiviteter? Föreläsning i mars-april? 
22 maj Biologiska Mångfaldens Dag  https://www.biomfdag.se/aktiviteter-
formular/  Aktiviteter? 
Luften är fri = Friluftsårets år 2021, är ett samarbete mellan Svenskt Friluftsliv och 
Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt 
fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Ni kan (bör) 
lägga in era aktiviteter, särskilt ute-dito, på projektets hemsida luftenarfri.nu. Innehåll t.ex. 
äta-ute, Naturfalken. Få kontakt med tänkbara deltagare via t.ex. fritidsgårdar och skolor. För 
att få ett nyhetsbrev, anmäl på den nämnda hemsidan (längst ner). Några relevanta länkar, 
som ger fler tips: 
Webbinarium 23 november Luften är fri – Friluftslivets år.mp4 
webbinarium_23nov_Schysstmetoden.pdf 
Webbinarium 7 december Luften är fri – Friluftslivets år 2021 
 
Luften är fri-verksamheten hade en utlysning om ekonomiskt bidrag för aktiviteter i 
november, men med kort varsel, och översökt. Men vi säger som vanligt: den krets som har 
behov av ekonomiskt stöd, sök från Länsförbundets kassa, skriftligen med uppgifter om: Från 
vem? För vad? När? Hur gynnas vad i verksamheten? Totalkostnad? Andra existerande eller 
potentiella (del)finansiärer, inkl. egna kassan? 

 
§ 10  Regionkanslierna 
Claes rapporterade att diskussionen kring Regionkansliernas vara eller icke vara fortsätter, 
med Riks och mellan regioner och länsförbund. Sydostregionens (RegSO) länsförbund 
(Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar samt Gotland) är alla mer mindre negativa till 
ett sådant kansli, detta pga de dåliga erfarenheter RegSO har av det oftast icke-fungerande 
kansliet i Växjö. Detta är kopplat till propåer från (nästan) alla regioner och länsförbund till 
Riks angående dålig insyn i ekonomiska prioriteringar och beslut. 
I söndags (6/12) hade de nämnda länsförbunden ett förmöte, för att genomlysa likheter och 



skillnader mellan dessa ståndpunkter, inför det möte vi ska ha 9/12, med vår ”central-
ordförande” Johanna Sandahl och tre till från riksstyrelsen. Avsikten med detta är att se hur 
åsikter och erfarenheter i RegSO kan lösas, eftersom de andra nio regionerna är inställda på 
att vilja fortsätta med regionkanslierna, särskilt om mer pengar kan frigöras, dvs planen på en 
hel 100 % tjänst per kansli. Claes och Jan deltog (nu nyss) i dessa diskussioner, som vi 
uppfattade som ganska förstående och konstruktiva, men ingalunda slutförda. Vi ska nog i den 
regionala gruppen av länsförbund ha ett möte snart igen, och sedan ett med Riks-folket efter 
helgerna. Men det är nog alltför komplext och osäkert att försöka spegla läget nu! 
 

§ 11.  Länsordförandekonferens 
Höstens Länsordförandekonferens hölls digitalt 14-15/11, med ett 50-tal deltagare från hela 
Sverige, inkl. Johanna Sandahl m. fl. från riksstyrelsen, från vårt länsförbund deltog Claes och 
Jan. Det hela fungerade tekniskt och strukturellt mycket bra, väl förberett och med en utmärkt 
gästande moderator, Truls Neubeck, med stor insyn i hur ideella föreningar / folkrörelser 
fungerar, eller kanske inte fungerar. Det finns en omfattande dokumentation från mötet för 
den som vill se detaljer, men de viktigaste dragen ges nedan. 
Moderatorn berättade lite om ”vad forskningen säger” (inkl. hans egen) om roller och 
relationer i ideella föreningar och anknytande saker. Sedan fick vi se på vår egen situation och 
sätt att verka i relation till vad han sagt, likheter och skillnader. 

Vi fick diskutera, ofta i smågrupper, och sedan i plenum rapportera frågor som till exempel: 

• Vad kännetecknar ett bra möte? 
• Vilka är (bör vara) regionkansliernas roll? 
• Hur bättre finansiera dessa? 
• Arbetsgivaransvaret hos vem? 
• Hur är de olika nivåernas (riks, kansli, länsförbund, krets) olika roller? 
• Förstår man på Riks hur problemen ser ut på gräsrotsnivån? 
• Hur kommunicerar man bra / bättre?  (inom och mellan de olika nivåerna9> 
• Digitala verktyg? (för möten på distans) 
• Vad säger stadgarna?  (ska ju följas, även vad avser roller) 
• Länsordförandekonferensen (LOK) ÄR ju ett rådgivande organ, vad innebär detta? 
• Vilka frågor är för LOK ”centrala frågor av miljöpolitisk och organisatorisk karaktär”? 
• Hur bör arbetet i LOK läggas upp så att det fungerar tillfredsställande för alla?  

 

§ 12  Luftvårdsdagen 
Kalmar läns luftvårdsförbund arrangerade 24/11 en Regional luftvårdsdag, i digital form. Från 
Länsförbundet deltog Claes och Renate, bägge missade dock början, samt Jan, som skrev en 
liten rapport, som skickades ut till styrelsen två dagar innan. Den snabbsummerades på 
mötet och skall även läggas på hemsidan. Kanske kommer presentationerna att göras 
tillgängliga på webben i någon form. 

 
§ 13  Hornsö-arbetet 
Det aktuella läget för vårt engagemang rapporterades av Jan, sedan förra styrelsemötet 
följande: I mitten av oktober skickades ett brev från Länsförbundet, Kretsarna i Nybro och 
Stranda samt Skogsgruppen i Oskarshamn till Sveaskog med önskan att få vet mer om vad 
som verkligen har gjorts med olika naturvårdande åtgärder. Detta resulterade i ett svar, ganska 



detaljrikt och ambitiöst, med en uppenbar önskan om en konstruktiv dialog, gärna i form av 
en träff i fält. Ett tack från oss för svaret och inbjudan har blivit fördröjda. Samtidigt skrev 
Anders Johansson ett par debattartiklar, tyvärr på en låg debattnivå, delvis gravt osaklig, och 
dessutom uppretandes de såväl (KD)- som (C)-politiker vi haft kontakt med.  
Nu är på gång en debattartikel, inte för att gå i svaromål mot AJ (han får köra sin agenda…), 
utan mer riktar sig till regionens politiker, inklusive de i Regionförbundet. Vi pekar på vilken 
chans att utveckla ekoturism i Hornsö, och därmed ge landsbygdsutveckling, som öppnar sig 
när nu skogsutredningen föreslår Hornsö och Böda att kunna utredas som eventuellt blivande 
nationalparker. Undertecknare är åter de sju natur- och friluftsorganisationer med intresse för 
att såväl Hornsö och Böda utvecklas på annat sätt än traditionellt produktionsinriktat 
skogsbruk, som var med på brevet till politikerna i juli. 
I övrigt odlar vi, dvs mest Per J, olika kontakter för att utveckla förutsättningarna att kanske 
kunna få åter vitryggig hackspett. Samt tar vi väl nu lite vintervila…… 

 
§ 14  Skrivelse angående biologisk mångfald 
Vid länsstämman 4/10 motionerade Christina Almqvist om att Länsförbundet skickar ett 
”brev” till utvalda personer i riksdag och regering, angående behovet av snabba åtgärder för 
att motverka den minskande biologiska mångfalden i våra skogs-, jordbruks- och 
vardagslandkap, istället bevara hotade arter och deras livsmiljöer. Stämman önskade ett 
förslag, som ankom alldeles innan styrelsemötet, men Jan hade bedömt det som 
utomordentligt bra, gjort några smärre justeringar och tillägg. Styrelsen beslutade att 
förslaget var av hög kvalitet och Jan uppdrogs att fundera på till vem och när, i belysning av 
goda synpunkter från Henrik von Zweigbergk, och brevet skall omsider läggas på hemsidan. 

 
§ 15  Per Petersson 
Den starke förkämpen för bättre naturvård i skogen Per Petersson avled i oktober. Han var i 
många aktiv som Sveaskogs främste naturvårdare, men lämnade i protest företaget för några 
år sedan. Han var starkt engagerad is såväl Hornsö som Böda, tråkigt nog fick han inte 
uppleva vad som nu verkar hända, att bägge ska utredas för att kanske bli nationalparker. Jan 
skrev nyligen en minnestext, primärt på förfrågan från Jönköpings länsförbund för deras 
”Länsnytt”. Den har även lagts på hemsidorna för vårt länsförbund och Ölandskretsen. 

 
§ 16  Oxfams utredning 
Just samma dag som styrelsemötet fanns en helsidas debattartikel om en rapport som gjorts av 
Oxfam och Stockholm Environmental Institute. Den visar klart att skillnader inte bara finns 
mellan i-och u-världen, utan även inom vårt land finns en stor ojämlikhet vem som ”lättast” 
kan minska sin konsumtion, dvs minska sitt CO2-avtryck. Därmed borde ”rikare personer” 
kunna reducera sin klimatpåverkan betydligt mer än ”fattiga”. Detta föranledde Jan att skriva 
ett inlägg på bl. a. vår hemsida – läs detta! 

 
§ 17  Utflykt till Stensjö by 
Kerstin påminde oss om att hon vid augusti-mötet föreslog att Länsförbundet skulle kunna 
ordna en utflykt till Stensjö by. Detta mottogs även nu positivt, och styrelsen beslutade att det 
skulle kunna ske lördagen 4 september. Torsåskretsen arrangerar och sköter kontakten med de 
ansvariga där, för guidning m.m.  



 

§ 18  Gettnabo våtmark 
Kerstin rapporterade att Gettnabo våtmark nu restaurerats (”avbuskats”), för de pengar man 
fick från Riks projekt ”Tid för våtmark”, och att det nu blivit så fint! Kanske ett utflyktsmål 
för en exkursion om ett par år, ordnad av Länsförbundet? 

 
§ 19  Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir 2021-02-02, troligen kl 18.30, och högst 
sannolikt digitalt. 

 
§ 20 Mötet avslutas 
Ordförande Claes Gårdinger  tackar de närvarande, inte minst för att vi lyckades hålla tiden, 
och avslutar styrelsemötet. 

  
 
[ Tillägg: inför detta styrelsemöte hade Catharina Lihnell skickat in rapporter från deltagande 
i möten med dels Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning (MKG), dels 
Viltförvaltningsdelegationen (VFD). Dessutom förelåg det färdiga protokollet från 
länsstämman. De hade alla distribuerats till styrelsen veckan innan, men tyvärr missades att 
föra upp dem på dagordningen, och därmed kommenterades inte dessa dokumentens existens. 
Detta skall dock göras vid detta protokolls utskick till styrelsen. Protokollet från länsstämman 
ligger redan på vår hemsida. ] 
 

 
 

 
Jan Herrmann    Claes Gårdinger 

sekreterare     ordförande 
 

 
 

   Justeras 
 

 
   Renate Foks 

   ledamot för Stranda-kretsen 


