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Verksamhetsberättelse 2018 Naturskyddsföreningen Kronoberg 

Länsstämma 2018 
Länsstämman hölls på Osaby den 29 april och föregicks av naturguidning där Sven Nilsson och Peter 

Rolfson berättade om omgivningarna. Kretsarna Lessebo, Växjö, Sunnerbo och Linnébygden var 

representerade av ombud. Monika Bivall, dåvarande ordförande, för Naturskyddsföreningen 

Kronoberg valdes till stämmoordförande och Ann Elofsson var sekreterare. Stämman godkände 

valberedningens förslag till ny ordförande i länsförbundet på ett år, Ann Elofsson. Verksamhetsplan 

och budget för verksamhetsåret reviderades av den nya styrelsen. Stina Lindblad från 

riksorganisationen deltog via länk och informerade om arbetet på riksstyrelsen. 

 

Styrelsen och andra valda representanter 2018 

Enligt stämmobeslut har styrelsen bestått av nio ledamöter och en ordförande. Ordförande Monika 

Bivall avgick som ordförande och stämman valde Ann Elofsson (Växjö). Peter Rolfson (Sunnerbo)  

valdes som vice ordförande vid det konstituerande mötet. För föreningen är Kaj Johansson, 

Christopher Johansson (Växjö) och Ann Elofsson separata firmatecknare. Sekreterarskapet är 

roterande. Länsförbundets kassör är Kaj Johansson, (Alvesta). 

 

Övriga ledamöter är Bengt Arnby (Växjö), Björn Martinsson (Alvesta), Sven Nilsson (Linnébygden), 

Peter Rolfson (Sunnerbo), Johanna Mysjö (Växjö) och Viktoria Kullenberg (Alvesta). 

 

Revisorer på ett år är Mats Runesson (Alvesta) och Lars Andersson (Växjö). Marie Nordmark 

(Sunnerbo) och Lars Carlsson (Växjö) är revisorssuppleanter. 

 

Valberedning 
Monika Bivall, Alvesta (sammankallande), Lena Göransson (Sunnerbo) och Lovisa Back (Tingsryd).  

 

Verksamhet 2018 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft Ann Elofsson som ordförande i enlighet med stämmans 

beslut. Peter Rolfson har bistått som mötesordförande. 
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Möten och medlemmar 

Styrelsen har under året haft sju protokollförda möten utöver stämman och det konstituerande 

mötet, vilket är något fler än föregående verksamhetsår. Medlemsantalet i Kronobergs län var totalt 

3531 i januari 2019. För fördelning mellan kretsar, se tabell 1.  

 

Kretsar tillhörande Kronoberg Medlemsantal (föregående år) 

Naturskyddsföreningen i Alvesta 319 (323) 

Naturskyddsföreningen i Sunnerbo 408 (415) 

Naturskyddsföreningen i Växjö 1949 (1943) 

Naturskyddsföreningen i Linnébygden 351 (362) 

Naturskyddsföreningen i Tingsryd 228 (203) 

Naturskyddsföreningen i Uppvidinge 93 (99) 

Naturskyddsföreningen i Lessebo 183 (189) 

Totalt: 3531 (3534) 

Tabell 1. Medlemsstatistik Naturskyddsföreningen Kronoberg. 

 

Representation 

Föreningen är medlem och representerad i följande organisationer:  

Representanter i Smålands Natur: Sven Nilsson, ordförande, Peter Rolfson, ledamot, Kaj Johansson, 

suppleant. 

Miljö Linné f.d. Miljöresurs Linné: Kaj Johansson 

 

Regionala Kansli Sydost: Christopher Johansson, arbetsgivarrepresentant. 
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Representation och samverkan verksamhetsåret 2018 

Under verksamhetsåret har styrelsens ledamöter medverkat och representerat 

Naturskyddsföreningen Kronoberg vid flertalet tillfällen utöver de ordinarie 

representationsuppdragen.  Arbetsgrupper och till Naturskyddsföreningen Kronoberg hörande 

verksamheter redovisas separat.  

Den 22-23:e januari fick länsförbunden möjlighet att skicka representanter för att delta vid 

traineeprogrammets årliga studieresa till Bryssel och EU-parlamentet, då det fanns vakanta platser. 

Det blev två intensiva men lärorika dagar med möten med några av SNF:s internationella 

systerorganisationer, EU-parlamentariker samt guidad tur inne på EU-parlamentet.  Vid riksstämman 

i Uppsala den 16-17 juni medverkade Ann och Christopher som ombud för länsförbundet respektive 

Växjökretsen. Länsförbundet sponsrade Tingsrydkretsens medverkan för en representant till 

rikskonferensen. Vid riksstämman blev Christopher vald till ledamot i riksvalberedningen. Den 23-28 

juli deltog Ann och Christopher i Forskningsresan i Naturvårdens utmarker som är ett årligt 

samarbete mellan Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen. Detta år fokuserades forskningsresan 

på inventering av Jämtlands oskyddade natur och omkring femtio personer deltog totalt.  

Den 13-14 oktober hölls den regionala kretskonferensen i Rimforsa. Christopher och Peter deltog. 

Konferensen fokuserade på medlemmarnas engagemang och hur vi kan bidra till ett än bättre 

samarbete genom vårt ledarskap. Stina Lindblad från riksorganisationen höll i en workshop om de 

globala målen och om föreningens framtidsstrategi. Konferensen hade ca trettio deltagare.   

Vid länsordförandekonferensen i Tyringe den 20-21 oktober deltog Ann som representant för 

styrelsen och Christopher i rollen som arbetsgivare för Regionala Kansli Sydost. Den 27-28 oktober 

deltog Christopher i egenskap av riksvalberedningens representant och Ann representerade 

länsförbundet vid Ledarakademins satsning Kurshelg för ett växande engagemang som anordnades 

på Tollare folkhögskola. Naturskyddsföreningen Kronoberg har under året även erbjudit kurser som 

Naturvårdskurser (Dalarna 25-27 maj) och Information om svedjebränning.  
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Mångfaldsgruppen 

Mångfaldsgruppen, där styrelsemedlemmarna Peter Rolfson (kontaktperson) och Sven Nilsson ingår, 

har under verksamhetsåret fortsatt med inventeringar. Det finns planer på att utöver artinventering 

även inventera på strukturnivå utifrån flygbilder. I samarbete med Växjökretsen har man tidigare 

överklagat Fyllerydsingreppet och svarat angående sköldmossan. Två personer, som tidigare varit 

mycket aktiva i Mångfalds-gruppen, har anställts på myndigheter som delvis arbetar med 

skogsfrågor. De har inte kunnat fortsätta med detta ideella arbete på sin fritid. Gruppen 

uppmärksammade under året även Johan Marand som avtackades för sin tid i gruppen. I samband 

med en publicering i SMP kring Skogsstrategi Småland fick Mångfaldsgruppen anledning att förklara 

och bemöta varför man lämnade Skogsstrategi Småland. 

 

Regionalt kansli 

Regionala kansliets verksamhet fortgick under 2018. I kvartal tre och fyra lämnade riksorganisationen 

utrymme för en uppföljning som skulle värdera kansliverksamheternas funktion sedan det nationella 

införandet 2015. Riksorganisationen har uttryckt att satsningen på tio regionala kanslier ska fortlöpa 

till åtminstone januari 2020. Under våren kommer Kansli sydost att ta fram en egen enkät där kretsar 

och länsförbund i regionen är välkomna att dela sina uppfattningar om hur kansliverksamheten kan 

vidareutvecklas. 

 

Fastigheter  

Osaby 

Osaby har i likhet med föregående år varit en stående punkt vid styrelsens möten. I samråd med 

riksföreningen har processen att göra hela Osaby till naturvårdsområde gått vidare men själva 

avstyckningen kommer att ske först efter Småland Naturs årsstämma eftersom dess stadgar kommer 

att behöva skrivas om och godkännas av riksstyrelsen.  
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Den aktuella avstyckningen genomförs utifrån tidigare föreslagna gränser. Det ursprungliga förslaget 

kom redan 2014 ifrån Smålands Natur och Länsförbundet. Jordbruksarrendatorns bostad, ladugård 

och lador behålls. Efter ett förslag från Smålands Natur pågår en process med att bilda en stiftelse 

som äger och förvaltar Osabys marker och jordbruksbyggnaderna. Smålands Naturs kommande 

styrelseår blir det sista innan den formella övergången till stiftelse.  

 

Bolsvik  

Bolsvik har i likhet med Osaby varit en stående punkt på dagordningen. Efter beslut ifrån 

riksföreningen beslutades att stycka av bostaden med uthus. Övrig mark avsatt för naturvård. 

 

Ekonomi  

Se separat bokslut. Styrelsen, Naturskyddsföreningen Kronoberg, 2019-04-13. 
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Osaby, 2019-04-13 

Christopher Johansson, firmatecknare  Ann Elofsson, ordförande och 

firmatecknare 

 

 

Kaj Johansson, kassör och firmatecknare 

 

  

Björn Martinsson 

 

Sven Nilsson 

  

Peter Rolfson 

 

 

Victoria Kullenberg 

  

Bengt Arnby 

 

 

Johanna Mysjö 

 

------------------------------------------------------- 

 

 


