
 
 

 
 

 
 
 
 

Verksamhetsberättelse för 2007  
 Naturskyddsföreningen Kronoberg  
 
Styrelsen har under året bestått av: 
Ulla Rundlöf,  Linnébygden, ordförande 
Peter Rolfson, Sunnerbo, vice ordförande 
Susanne Gudmundsson, Sunnerbo, sekreterare 
Kaj Johansson, Alvesta, kassör 
Tommy Göransson, Sunnerbo, Sven Nilsson, Linnébygden och Per-Anders Persson, Växjö, 
övriga ledamöter 
Suppleanter: Irene Augustsson, Tingsryd, Glenn Sjöstrand, Växjö, Johan Malmhav, Sunnerbo 
och Ellen Flygare, Alvesta 
Revisorer: Georg Johansson, Växjö och Ingrid Hugosson, Uppvidinge 
Revisorsuppleanter: Roger Simlund och Lena Göransson, båda Sunnerbo 
Valberedning: Börje Svensson, Växjö, Karin Sahlström, Alvesta och Mona Brandt, Ljungby 
  
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden, varav ett telefonmöte, utöver 
årets stämma. Länsstämman hölls i Stenbrohult den 22 april med 21 deltagare, varav 11 ombud. 
Stämmodagen inleddes med en vandring i Linnés fotspår i markerna runt Stenbrohults kyrka och 
avslutades efter förhandlingar och ekologisk lunch med en guidad tur till det nybyggda 
orangeriet på Möckelsnäs och en vandring i naturreservatet Krunan. 
 
Medlemsantalet i länet ökade under året med 74 medlemmar till 3 417 totalt. Linnébygden stod 
för den största ökningen med hela 59 medlemmar, sannolikt en följd av uppmärksamheten kring 
Linnéfirandet.  
 
Året kom att präglas av debatt kring granbarkborrar, Linnéfirande på flera håll och upprörda 
känslor i reservats- och strandskyddsfrågor. Länsförbundet yttrade sig i flera reservatsärenden 
och över planen för skydd av värdefull natur i Kronobergs län. Vi deltog i miljömålsarbetet och i 
det skogliga sektorsrådet i länet samt i möten kring landsbygdsprogrammet. Vi deltog också i 
länsordförandekonferenser, seminarium om grön ekonomi och riksupptakten för handla 
miljövänligt om eko-textil. Som en del av Linnéfirandet och som ett lokalt naturvårdsprojekt gav 
vi i samarbete med Älmhults kommun ut ”Besöksguide till naturen i Linnébygden”. 
Länsförbundets projekt ”Nyfiken på naturen – snoka som Linné” lockade många besökare under 
sommarens arrangemang och genererade samarbete med Älmhults kommun kring öppen 
forskningsstation och skolarrangemang. Vi gav ekonomiskt stöd till Sunnerbokretsen som 
anordnade modevisning med ekologiska kläder. 
 
För att sätta fart på länsförbundets arbete har styrelsen under året diskuterat fram en 
verksamhetsplan som kommer att föreläggas stämman för beslut. 
 
Ekonomi - Se separat bokslut. 
 
 
För Naturskyddsföreningen Kronoberg 
Ulla Rundlöf, länsordförande 


