
 
 

 

Verksamhetsberättelse 2014 
 

Länsstämma 2014 
Länsstämman 2014 hölls på Klavreströms fiskecamping i Uppvidinge kommun, lördag den 26 april 

2014. Sammanlagt deltog 16 personer vilket var 19 personer mindre än året innan. Kretsarna i 

Alvesta, Lessebo, Sunnerbo, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö skickade ombud vilket innebar att alla 

länets kretsar var representerade.  

Peter Rolfson valdes till mötesordförande och Ann Elofsson till mötessekreterare. Efter 

stämmoförhandlingarna avslutades dagen med i rundvandring i ett närliggande naturreservat. 

Styrelsen och andra valda representanter 2014 
Ordförande:  Tim Lux, Tingsryd 

Vice ordförande: Peter Rolfson, Sunnerbo 

Kassör:  Kaj Johansson, Alvesta 

Sekreterare/Webbansvarig: Ann Elofsson, Växjö 

Övriga ledamöter: Monika Bivall, Växjö 

  Bengt Arnby, Växjö 

  Sven Nilsson, Linnébygden 

 

Suppleanter:  Emelie Svensson, Växjö 

  Marie Persson, Sunnerbo 

  Christopher Johansson, Växjö 

  Victoria Kullenberg, Sunnerbo 

 

Fältbiologernas repr.: Sol Börjesson Grotmaak, Växjö 

Revisorer:  Georg Johansson, Alvesta 

  Ingrid Hugosson, Uppvidinge 

 

Revisorsuppleanter: Patrik Nilsson, Växjö 

  Börja Svensson, Växjö 

 

Valberedning:  Per Hansson, Växjö (sammankallande) 

  Glenn Sjöstrand, Växjö 

  Lena Lernå, Alvesta 

Ledamot i Smålands Natur:  Peter Rolfson, Sunnerbo 

  Kaj Johansson, Alvesta (personlig ersättare) 

 

Ombud till Smålands Natur 

stämma:  Sven Nilsson, Peter Rolfson och Tim Lux; Kaj Johansson (ersättare) 



 
 

 

Möten och medlemmar: 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten utöver stämman. Medlemsantalet i länet vid 

årsskiftet var 3719, en ökning med 99 personer jämfört med året innan. 

Verksamhet 2014  

Regionalt kansli 

En viktig fråga under året var ett eventuellt bildande av ett regionalt kansli ihop med Jönköping, 

Kalmar, Östergötlands och Gotlands län. Under våren deltog styrelserepresentanter därför på ett 

antal möten där frågan diskuterades. I juni togs sedan ett gemensamt beslut med alla parter om att 

bilda ett kansli med placering i Kronobergs län. Under hösten bildades sedan en styrgrupp för kansliet 

med Tim Lux som representant för Kronoberg och sammankallande för gruppen. Styrgruppen enades 

om att Studiefrämjandets lokaler i Växjö skulle vara en lämplig placering för kansliet. Tim tog sedan 

kontakt med Studiefrämjandets verksamhetsledare och man enades om en kostnadseffektiv lösning. 

Styrgruppen inledde i oktober även rekryteringsprocessen för den nya verksamhetskoordinatorn till 

det blivande kansliet och fick in drygt 90 ansökningar. Efter intervjuar med sex personer valde man 

att anställa Hanna Karlsson.  

Regionalt skogsnätverk - Mångfaldsgruppen 

En annan verksamhet som föreningen arbetade med sedan augusti var uppstarten av ett 

länsövergripande skogsnätverk, den så kallade mångfaldsgruppen. Arbetet inleddes genom ett 

samarbete med Kronobergs ornitologiska förening (Kof) där Love Eriksen fick i uppdrag att samordna 

arbetet och kontakta kretsarna samt intresserade medlemmar för att delta i nätverket som 

resurspersoner. Under hösten hölls tre nätverksmöten där Malin Sahlin från rikskansliet deltog vid 

ett av tillfällen. Vidare utvecklades en metod för att på ett strukturerat sätt granska 

avverkningsanmälningar, vid behov inventera och skicka synpunkter till myndigheter och andra 

berörda parter. Under hösten planerades även en kurs om signalarter i skogen som skulle anordnas 

under våren 2015.  

Evenemang  

Under våren anordnade föreningen en informationsdag om förnyelsebara energikällor och man 

deltog i ett antal andra aktiviteter, bl.a. med syfte att locka fler medlemmar. Under 

informationsdagen om förnyelsebar energi deltog även Växjö kommuns energi- och klimatrådgivare 

samt en konsulent från LRF Kalmar. Dagen var allmänt uppskattad men tyvärr var deltagarantalet 

lågt. En annan aktivitet som föreningen deltog i var matmässan i Växjö i september. Föreningen var 

representerad med en bemannad monter och man lyckades värva ett fyrtiotal nya medlemmar.   

Kretsträff 

I november anordnade föreningen en kretsträff för alla aktiva och intresserade medlemmar i länet. 

Träffen ägde rum på Osaby och på programmet stod bl.a. presentation av riksenkäten om hur både 

medlemmar och icke-medlemmar ser på föreningen och information om mångfaldsgruppens arbete. 

Innan dagen avslutades med en gemensam middag genomfördes en workshop om länsförbundets 

kommande verksamhet. De 25 deltagarna uppskattade träffen och var positiva till en liknande träff 

även under kommande verksamhetsår.  



 
 

 

Samverkan 

Under våren startade Länsstyrelsen upp en arbetsgrupp om unga på landsbygden. Som föreningens 

representant deltog Tim Lux i arbetsgruppen som samlades ett antal gånger under året. Frågor som 

diskuterades var bl.a. hur man kan göra landsbygden mer attraktiv för unga personer och vilka 

värden man borde lyfta fram. Som resultat av diskussionen bjöd man i oktober in till ett strategiskt 

samtal på residenset i Växjö där ungdomar från olika organisationer (inklusive 

Naturskyddsföreningen) deltog. Alla idéer och tankar som kom upp under samtalet samlades in och 

en arbetsgrupp av ungdomar bildades för den fortsatta processen under 2015. 

I juni deltog Bengt Arnby och Tim Lux i en workshop om Europas grönaste region som Länsstyrelsen 

och Regionen hade bjudit in till. Det var främst klimat- och miljöåtgärder som diskuterades och 

uppkomna förslag skulle mynna i en gemensam strategi för regionen. 

Under hösten fick föreningen möjlighet att teckna ett så kallad Miljömålslöfte tillsammans med 

Länsstyrelsen Kronoberg. Miljömålslöftet är en frivillig avsiktsförklaring där båda organisationer 

uttrycker sin avsikt att genomföra ett antal åtgärder under 2014-2015, i syfte att bidra till att de 

regionalal och nationella miljömålen uppfylls. Den 8 december undertecknade Tim Lux och 

Landhövdningen Kristina Alsér det gemensamma löftet.  

Representation 

Föreningen är medlem och representerad i följande organisationer: 

Förening  Representant 

Helgeåns vattenråd Sven Nilsson 

Föreningen Rädda Uttern Kaj Johansson 

Miljöresurs Linné Kaj Johansson 

Smålands Natur Peter Rolfson, Kaj Johansson (ers.) 

Fastigheter 

 

Osaby 

Processen om Osaby säteri och en eventuell försäljning har under året varit en återkommande fråga. 

På riksstämman i Örebro behandlades länsförbundets motion om att ställa om skogsbruket till att 

gynna biologisk mångfald och att utöka det befintliga reservatet med skogsdelen. På riksstämman 

beslutades att riksstyrelsen fick i uppdrag att bereda frågan om den fortsatta processen med Osaby.  

Under höstens länsordförandekonferens som Tim Lux deltog i togs frågan upp igen med både 

representanter från riksstyrelsen (inklusive Johanna Sandahl) och Svante Axelsson. Man enades då 

om att ha en fortsatt dialog med alla berörda parter som skulle informeras i god tid så fort processen 

går i en ny fas. 

Kommunikationen mellan länsförbundet och de berörda tjänstemännen på rikskansliet har sedan 

dess tyvärr avstannat och från både länsförbundets och Smålands Naturs sida hoppas man få klarhet 

i frågan så snart som möjligt vilket även är angeläget för arrendatorerna på Osaby.  



 
 

Bolsvik   

Även frågan om Bolsvik har varit återkommande under året. I maj gjorde styrelsen ett besök på 

fastigheten i samband med ett styrelsemöte. Kaj Johansson ansvarade för kontakten med rikskansliet 

gällande fastigheten och en del akuta åtgärder, såsom byte av trasiga fönster, har gjorts.  

Ansvarsfördelningen mellan länsförbundet och rikskansliet har varit otydlig och under våren 

skickades därför ett brev till rikskansliet där länsförbundet påpekade att man borde involveras i den 

fortsatta processen och innan en eventuell försäljning av fastigheten beslutas. Trots ett snabbt svar 

från riksordföranden upplevde länsförbundet dialogen med rikskansliet som bristfällig. Då det enligt 

riksföreningen stadgar är reglerat att yttrande från berörda kretsar och länsförbund vid avyttring ska 

inhämtas (§27) är länsförbundets förhoppning att dialogen förbättras under kommande 

verksamhetsår. 

Ekonomi 

Se separat bokslut. 

 

Styrelsen för Naturskyddsföreningen Kronoberg 
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