
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Naturskyddsföreningen Kalmar län    
2021-02-02, kl 18.30 – 20.45, via Zoom 
 
Närvarande: Claes Gårdinger, Kalmar, Renate Foks, Stranda, Kerstin Olsson, Torsås, Carina 
Beijer, Sevede, Kuno Nilsson, Döderhult, Patrik Waernbaum, Tjust, Jan Herrmann, Öland och 
Catharina Lihnell, Döderhult (bara § 15), samt Kristina Tapper, Studiefrämjandet Kalmar, 
som även höll i det tekniska. 
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 Carina Beijer.  
 

§ 3  Godkännande av dagordning 
Dagordning m.m. skickades ut 26/1, alltså korrekt. Kompletterande material kom 31/1. 
Styrelsen godkände dagordningen, med tillägg av följande: 

• Förfrågan från Stina Nilsson på Länsstyrelsen, § 17 
• Förfrågan från Charlotte Lindquist i Friluftsfrämjandet, § 18 

 

§ 4  Föregående mötesprotokoll 
Från mötet 2020-12-08, skickades ut 14/12, en kommentar: Hela Sveriges Friluftsdag ska vara 
29/4, inte 22/4. Med denna ändring lades protokollet till handlingarna. 
 

§ 5  Ekonomirapport  
Pga sent årsmöte (4/10), och därmed att bankens godkännande av Patrik som ny kassör drog 
ut på tiden, gör Stig hela bokslutet för 2020, och skickar till revisorerna. Patrik har dock redan 
tagit över i och med 2021, lagt om kontoplanen m.m., och kan nu meddela att vi på 
Handelsbanken har ca 57 000, och på Ekobanken ca 255 000. Styrelsen tog del av dessa 
uppgifter och beslutade att lägga dem till handlingarna. 

 
 

 



§ 6.  Studiefrämjandets aktiviteter 2021 

Följande är på gång, i stort sett samma som Kristina redovisade vid styrelsemötet i december: 
Vad händer i VÅR, från Studiefrämjandet? Från Kristinas Tappers mail 26/1 

Våren Rättvis klimatomställning – Caroline Westblom från Riks – fortfarande oklart. 
Mars Fossilfria Pensioner – Anneli Nordling från Riks   Vill sända en kväll vecka 12 (22-
25/3), men fortfarande oklart om när exakt det blir. 
Mars-april   Plast i haven – bli en kusträddare… inför den 8 maj 
15 april kl. 18:00 Årsmöte Studiefrämjandet Småland-
Gotland Anmälan: smaland.gotland@studieframjandet.se 

29 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/aktiviteterformular/  
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 längst ner på den nämnda hemsidan. Några relevanta länkar: 

3 mars - Hur blir man en riktigt friluftskompis? 
14 april - Vikten av friluftsdagar i alla åldrar 

19 maj - Hur lätt ska det vara att göra rätt? Om avfall i skyddad natur 
2 juni - Trösklar och knep för nybörjare 

1 september – Lärmiljö = närmiljö 
3 november - Hälsoeffekter i vardagsnära miljö 

December - Dialog friluftsliv 
Kristina Tapper 
Verksamhetsutvecklare    
Studiefrämjandet Småland-Gotland 
Skälbyallén 6 
392 38 Kalmar 
Telefon 0480-36 39 13 
Mobil 0702-91 26 40 
kristina.tapper@studieframjandet.se 

 
Gul markering innebär fråga från Kristina om vad ni har eller kan ha på gång för krets-
aktivitet. Hon önskar, fortfarande, 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. 
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? 

 
§ 7  Studiefrämjandets årsmöte 
Studiefrämjandet Småland-Gotland håller årsmöte 15 april kl. 18, öppet för alla medlemmar 
och kretsar. Anmäl före 1/4 smaland.gotland@studieframjandet.se. Mer info på: 
https://www.studieframjandet.se/jonkopings-lan/artikelsida/om-oss/kallelse-till-arsmote/ 
 

§ 8  Kretsstämmorna 
I enlighet med brev till alla kretsordförandena från Riks, daterat 25/1 (se bilaga), utgående 
från Folkhälsomyndighetens rekommendation, uppmanas vi att alla stämmor under våren 
skall genomföras digitalt. Det verkade på styrelsemötet att några kretsar hade tankar att 
kanske genomföra stämman i maj/juni (normalt är ju i mars), möjligen tänkt utomhus ( – ?), 
men nämnda brev bör nog tolkas som att inte heller detta är lämpligt. Från AU uppmanar vi 
NU (se kommentar nedan) kretsarna att ni gör sålunda. Teknisk hjälp för att realisera detta 
finns att få från Riks (se brevet) och/eller genom Studiefrämjandet, kontakta Kristina Tapper i 
god tid, eller Zoom-kursen 15/2, enligt mail från Patrik 1/2, ev. fulltecknad, men kan bli fler!  
OM ni tänker hålla er kretsstämma efter länsstämman 25/4 måste ni ha ett (digitalt) kretsmöte 
senast ca 15/4 för val av ombud och ledamöter till länsstämman. Ert kretsmöte bör för god 
föreningsdemokrati vara öppet för alla kretsens medlemmar, men ”i nödfall” ett styrelsemöte. 
Det är alltså viktigt att ni i kretsarna snarast tänker igenom dessa frågor, inte minst att ni har 
namn framme inför länsstämman, se även § 9. 
[ Kommentar: Ovanstående insikt och uppmaning innebär en viss förändring jämfört med vad 
vi sa på mötet, men i bättre överensstämmelse med Jan H:s mail 3/2, kvarstående skillnad 
därvidlag noteras i mail vid utskick av detta protokoll. Att jag ändå skriver ovanstående, med 
dess avvikelse från mötets innehåll, motiveras av att inga felaktiga uppgifter nu får gå ut, 
hoppas denna självsvåldighet är ursäktad… ] 
 

§ 9  Länsstämman 
Tidigare, dvs vid styrelsemötet 2020-08-25 och länsstämman 2020-10-04, har diskuterats om 
länsstämman 2021 ska vara i Sevede eller Tjust, och begynnande planer fanns att Tjust skulle 
ordna den på Hasselö i början av maj, inkl. exkursion i skärgårdsmiljö. Men inga beslut 
föreligger, och med de nya förutsättningarna nämnda i § 8, beslutades att årets länsstämma 
genomförs digitalt 25/4. Det beslutades att ansvariga blir Jan och Claes, kanske med lite hjälp 
av och diskussion med AU. Kallelse och information ska skickas ut i mitten av mars. Ang. 
ombud och ledamöter till kommande styrelse, se ovan i § 8. 
Ett (spontant) förslag uppkom om ovannämnda exkursion ändå kunde genomföras i maj/juni, 
men Patrik ville ha kvar den trevligheten vid 2022 års länsstämma. Däremot bjuder ju 
traditionen att fjolårets naturvårdspristagare, som ju var Tomas Edmark i Tjust, i år ska ge en 
exkursion i sin marker i år, vilket Patrik menade borde kunna realiseras. Dessutom har vi en 
planerad exkursion till Stensjö by inplanerad till 4 september, för vilken Kerstin nu 
meddelade att hon avtalat med lokal guide, mer info kommer. 
Det konstaterades att årets valberedning, inför länsstämman 2021, är den vi beslutade vid 
länsstämman 4 oktober i fjol, nämligen en representant från vardera Öland, Sevede och Tjust, 
varvid de väljer sammankallande inom sig. 



§ 10  Riksstämman 
Riks meddelade 3 december att 2020 års riksstämma kommer att genomföras digitalt under ca 
10 dagar i slutet av maj 2021. Antal ombud, som kan ”rösta” m.m., från kretsar och 
länsförbund torde vara som vanligt, men definitiv information verkar ännu saknas. 
 

§ 11  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, och istället bevara hotade arter och deras livsmiljöer. Christina skrev ett bra 
förslag, Jan gjorde en del tillägg och korrigeringar, och dokumentet skickades i januari ut på 
remiss till kretsarna, vilket resulterade i tre kommentarer/förslag.  En förlängd möjlighet till 
måndagen 8/2 gav inte fler bidrag, så skrivelsen kommer snart att bearbetas och skickas till en 
stor mängd politiker, för vilket Christina tagit fram en mail-lista. 
 

§ 12  Skogen i länets miljömålsarbete 
Skogsgruppen i Oskarshamn / Jan Brenander erbjuder oss att (tillsammans med andra 
organisationer) underteckna ett upprop att Länsstyrelsen ska i högre grad ta hänsyn till länets 
kvarvarande naturskogar, och snarast skapar skydd av dessa. Själva uppropet är i stort sett en 
kopia av motsvarande från Kronobergs län / Per Darell. Styrelsen beslutade att Naturskydds-
föreningen Kalmar län undertecknar uppropet och ger Jan B sitt fulla stöd i sitt arbete. 

 
§ 13  Samråd planering Södra Östersjön 
Renate har föreslagit att vi borde ta del av det av Vattenmyndigheten i Kalmar utlysta 
samrådet för Södra Östersjön, avseende förvaltningsplan, åtgärdsprogram, 
miljökvalitetsnormer samt åtgärdsplan mot vattenbrist. De på Lst´s hemsida utlagda 
dokumenten är mycket stora, men där finns troligen partier där vi har anledning att ge 
naturvårdsgynnande synpunkter. Styrelsen höll med om detta, och beslutade att Renate, Kuno 
och Jan får i uppdrag att försöka jobba fram ett förslag, som ska lämnas senast 30 april. 

 
§ 14  Regionala kansliet 
Inget nytt har egentligen framkommit sedan vårt förra styrelsemöte 8 dec (se protokoll för 
detta, § 10). Lite underhandskontakter antyder dock att de tre andra länsförbunden är negativa 
till att alls vilja ha ett regionkansli, medan ”vi” ( ≈ Claes o Jan) är mer vankelmodiga. I 
morgon (3/2) är Claes med på ett möte om detta. [ Vilket bekräftade just dessa ”positioner”. ] 

 
§ 15  Överklagande om lodjursjakt 
Länsstyrelsen har beslutat att åtta lodjur får fällas i länet under januari-mars. Catharina hade 
redan innan skriftligen redogjort för fakta om population, tider m.m. samt för- och nackdelar 
med att ändå överklaga. Mot överklagan talar  att överklagande kommer inte ha någon effekt, 
eftersom tillståndet att fälla åtta djur inte strider mot regelverket, för talar att vi kan visa att vi 
inte samtycker till att tillståndet tar hänsyn till andra orsaker till trolige decimering av 
stammen. Styrelsen tyckte vi bör överklaga och beslutade uppdra Catharina att skriva en 
sådan. 



§ 16  Skogsmotion till Riksstämman 
Inför riksstämman 2020 var vårt länsförbund en av många underskrivare på en motion 
initierad av Norrlandsbaserade förslagsställare. Motionen handlade ombehovet av en 
internationell skogskampanj, i avsikt att motverka den felaktiga bilden i utlandet av att 
svenskt skogsbruk är miljövänligt och sker i gott samförstånd mellan skogsbolag, 
myndigheter och den ideella naturvården. Men verkligheten är snarast tvärtom och nu 
tillkommit nya viktiga aspekter och kunskaper, inkl. rapporter och den stora 
skogsutredningen. Därför undrade nu motionärerna om deras marginella ändringar och tillägg 
i en ny version av motionen kunde accepteras och Länsförbundets underskrift (av Claes) kan 
kvarstå. Styrelsen beslutade att det kan den göra. 
 

§ 17  Naturguidningar 
Länsförbundet, och troligen även alla kretsar (åtminstone Öland), har från Länsstyrelsen fått 
en förfrågan om vårt intresse att för allmänheten i år eller nästa år ordna ”guidningar i 
skyddad natur”. Det kan handla om programinslag vi ändå har planerat, eller nyskapade 
exkursioner, och utannonseras av Länsstyrelsen till en bred ”kundkrets”. Den person/krets 
som har intresse ska inkomma med förslag senast sista veckan i februari, med uppgifter om 
vad, när och var, samt kostnadsanspråk till stina.a.nilsson@lansstyrelsen.se. 
 

§ 18  Samarbete med Friluftsfrämjandet 
Claes meddelade muntligen att han strax innan mötet från Friluftsfrämjandet fått en förfrågan 
om samarbete kring ”Friluftslivets år”, och man undrar om länsförbundet vill bidra till 
februari månads tema ”Friluftsinspiratör” med tre tips i Kalmar med omnejd eller Öland. Tips 
med en bild skickas till charlotte.lindquist@friluftsframjandet.se, trots lite sent skickat till oss. 
 

§ 19  Nästa styrelsemöte 
Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir 2021-03-16, troligen kl 18.30, och högst 
sannolikt digitalt. 
 

§ 20 Mötet avslutas 
Ordförande Claes Gårdinger  tackar de närvarande och avslutar styrelsemötet. 

  
 

Jan Herrmann    Claes Gårdinger 
sekreterare     ordförande 

 
   Justeras 
 
 

   Carina Beijer 
   ledamot för Sevede-kretsen 


