
1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Länsstämma 2009 
Länsstämma 2009 hölls i Viktoriasalen på Vattentorget i Växjö lördagen den 18 april kl 13.00. 
Sammanlagt deltog femton personer, varav fem var valda ombud. Per-Anders Persson valdes till 
mötesordförande och Glenn Sjöstrand till mötessekreterare. Efter stämmoförhandlingarna blev 
det miljökabaré med Sweet Dreams som gav föreställningen Asfalt i paradiset. Till 
föreställningen dök ytterligare några personer upp. För att fira Naturskyddsföreningens 100 år 
bjöds alla på prinsesstårta och kaffe/the. 
Stämman gav styrelsen i uppdrag att konstituera ordförande, vilket resulterade i ett rullande 
ordförandeskap. Följande ledamöter valdes för två år: Kaj Johansson, Gunilla Stråth Karlsson, 
Sven Nilsson och Ulla Rundlöf. 
 
Styrelse och funktionärer 2009 
Postmottagare Ulla Rundlöf,  Linnébygden (även hemsidesansvarig) 
Kassör Kaj Johansson, Alvesta 
Sekreterare Gunilla Stråth Karlsson, Lessebo 
Ledamot Peter Rolfson, Sunnerbo 
Ledamot Sven Nilsson, Linnébygden 
Ledamot Glenn Sjöstrand, Växjö 
Suppleant Monika Lindstedt, Lessebo 
Revisorer: Georg Johansson, Växjö och Ingrid Hugosson, Uppvidinge 
Revisorsuppleanter: Roger Simlund och Lena Göransson, båda Sunnerbo 
Valberedning: Per Hansson, Växjö 
Länsförbundets ledamot i Smålands Naturs styrelse: Annchristin Nyström 
Personlig ersättare för densamma: Lennart Bruhn 
Ombud till Smålands Naturs stämma: Glenn Sjöstrand och Peter Rolfson 
 
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden utöver årets stämma.  
Medlemsantalet i länet var vid årsskiftet 3370 totalt (3417 året innan).  
 
Aktiviteter 
Länsförbundet är medlem i Rädda Uttern, Miljöresurs Linné och Smålands Natur. Kaj har 
deltagit i möten med Utterföreningen och var tillsammans med Glenn ombud till stämman på 
Osaby. Ulla har deltagit i länsförbundsordförandekonferenser och kretskonferens, anordnade av 
riksföreningen, samt arrangörsträff för musikalen Banankontakt, den sistnämnda ett samarbete 
med Riksteatern. Strandskydd och framtidens fordonsbränsle var rubrikerna på två olika 
seminarier som Kaj har deltagit i. Gunilla har varit å klimatstrategiskt möte på länsstyrelsen. 
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Under året har vi synts i olika medier med debattartiklar om kyrkans skogar, stopp för 
nedläggning av järnvägar, återvinning av elektronikprylar och behovet av reservat, det senare 
även föremål för ett radioinslag. Gunilla skrev ett remissyttrande över reservat vid Visjön. Sven 
skrev synpunkter på reservatet Stenbrohult. 
 
Länsförbundet Kronoberg har inlett ett samarbete med övriga smålandslän samt Halland och 
Blekinge. Vi sökte projektpengar för miljösamverkan Kust till kust för att inledningsvis ordna en  
konferens om vindkraft. Sedan tidigare finns flera projekt: Nyckelbiotoperna efter stormen, 
Teaterprojektet Sweet dreams och Skydd av tätortsnära skogar. 
 
Riksföreningen inledde under året ett samarbete med IKEA, vilket bland annat resulterade i en 
kampanj på varuhusen runt om i landet under fyra dagar i oktober. Ulla och Peter engagerade sig 
tillsammans med Naturskyddsföreningen Linnébygden och med förstärkning från Olofström och 
rikskansliet i aktiviteten på varuhuset i Älmhult. Föreningen informerade om miljösmarta val i 
vardagen och värvade medlemmar. 
 
Ekonomi 
Se separat bilaga. 
 
 
Styrelsen för Naturskyddsföreningen Kronoberg 
genom Ulla Rundlöf 
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