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Naturskyddsföreningen
Jönköpings länsförbund

ÅRSBERÄTTELSE
för år 2005.

Medlemsutveckling

Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar:

Krets Medlemsantal
2005-12-31

Medlemsantal
2004-12-31

Ordförande 2005

1. Jönköping 813 + 505 = 1318 814 + 506 = 1320 Henrick Blank

2. Bankeryd 138 + 118 = 256 141 + 115 = 256 Lennart Öhman

3. Huskvarna-Gränna 389 + 300 = 689 399 + 308 = 707 Jan-Olof Berlin

4. Gislaved 305 + 155 = 460 316 + 165 = 481 Bengt Aronsson

5. Tranås 174 + 121 = 295 170 + 106 = 276 Anders Olsson

6. Nässjö 299 + 220 = 519 310 + 212 = 522 Bertil Flink

7. Eksjö 290 + 176 = 466 292 + 168 = 460 Uno Björkman

8. Värnamo 325 + 200 = 525 339 + 197 = 536 Per Petersson

9. Gnosjö 72 + 83 = 155 84 + 103 = 187 Inga Hagberg

10. Sävsjö 126 + 75 = 201 125 + 94 = 219 Ulf Christiersson

11. Vetlanda 257 + 157 = 414 271 + 166 = 437 Monika Mörk

12. Vaggeryd 130 + 95 = 225 141 + 114 = 255 Vakant

13. (Aneby) 64 + 49 = 113 81 + 53 = 134 x)

14. Habo 102 + 98 = 200 105 + 84 = 189 Gösta Börjeson

15. Mullsjö 117 + 109 = 226 128 + 113 = 241 Brita Broberg

Totalt 3601 + 2461=6062 3716 + 2504=6220

– 115 - 43 = -158 -2,5 % (Totalt i riket - 2,6 %)

Första siffran i medlemsantalet utgör kategorin fullbetalande medlemmar och andra siffran
kategorin familjemedlemmar. Medlemmar tillkomna efter 2005-09-01 ingår i kategorin
fullbetalande men berättigar inte till medlemsåterbäring. x) kretsen upphörd.
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Medlemsantal
Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 6062 varav 3601 fullbetalande och 2061
familjemedlemmar. Medlemsantalet har under året minskat med 158 medlemmar. Antalet
fullbetalande medlemmar har minskat med 115 och antalet familjemedlemmar med 43.
Minskningen utgör 2,5 %. Naturskyddsföreningen totalt i landet har under året minskat med
ca 2,6 % från ca 168.000 till 163.671 enligt den statistik som erhållits från SNF-Riks.

Tre kretsar inom länet har ökat sitt medlemsantal, nämligen Tranås, Eksjö och Habo. För
Tranås och Eksjö synes en del medlemmar ha kommit från tidigare Anebykretsen. För Aneby
har angivits de som i statistiken angetts som kretslösa. Största ökningen visar Tranåskretsen
som har ökat med 19 medlemmar och därnäst kommer Habokretsen som har ökat med 11
medlemmar och Eksjökretsen med 6 medlemmar. Största procentuella ökning visar
Tranåskretsen med 6,9 % därnäst Habokretsen med 5,8 % och Eksjökretsen med 1,3 % .

Medlemsantalet i de olika kretsarna jämföres här nedan med folkmängden i respektive kom-
mun. Störst procenttal visar Mullsjökretsen med 3,19 % följd av Eksjökretsen med 2,81 %.
Över 2 % ligger vidare Habokretsen. För Jönköpings län som helhet är procenttalet 1,84 %
och för Sverige 1,81 %. Medlemsantalet för Jönköpings län ligger således 0,03 % över
riksgenomsnittet.

Krets Medlemsantal
2005-12-31

Folkmängd
2005-12-31 (2004-12-31)

Medlemsantal i %
av folkmängd

1. Jönköping 1.318
2. Bankeryd 256 2.263 120.965 (119.927) 1,87 % (1,90 %)
3. Huskv.-Gränna 689
4. Gislaved 460 29.489 (29.750) 1,56 % (1,62 %)
5.Tranås 295 17.765 (17.751) 1,66 % (1,55 %)
6. Nässjö 519 29.314 (29.377) 1,77 % (1,78 %)
7. Eksjö 466 16.575 (16.571) 2,81 % (2,78 %)
8. Värnamo 525 32.700 (32.464) 1,61 % (1,65 %)
9. Gnosjö 155 9.753 (9.810) 1,59 % (1,91 %)
10. Sävsjö 201 10.989 (10.973) 1,83 % (2,00 %)
11. Vetlanda 414 26.459 (26.531) 1,56 % (1,65 %)
12. Vaggeryd 225 12.665 (12.660) 1,78 % (2,01 %)
13. Aneby 113 6.576 (6.624) 1,72 % (2,02 %)
14. Habo 200 9.842 (9.758) 2,03 % (1,94 %)
15. Mullsjö 226 7.087 (7.101) 3,19 % (3,39 %)

Totalt Jönk. län 6.062 330.179 (329.297) 1,84 % (1,89 %)
Totalt Sverige 163.671 9.047.752 (9.011.392) 1,81 % (1,86 %)

Medlemsantalet ligger nu ungefär i nivå med medlemsantalet för sju år sedan.
Sedan toppnoteringen år 1994 med 7404 medlemmar är medlemsantalet i länet 1342 färre.
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Årsstämman 2005.
Årsstämman som var länsförbundets 37:e årsstämma hölls 2005-04-23 på Grenna Museum,
Gränna. Efter samling och kaffe vidtog årsmötesförhandlingarna. Ca 25 personer deltog i
stämman. Värd för stämman var Huskvarna-Gränna kretsen. I inledningsanförandet tog
kretsens ordf. Jan-Olof Berlin upp det minskande antalet ombud vid stämmorna. Tidigare var
stämmorna förlagda till en vardagskväll, ofta fredag och då var deltagarantalet i regel 40 – 50
st. Kanske skulle man återgå till den gamla ordningen? Möjligen var orsaken även det
minskade intresset i allmänhet sett i landet angående föreningsangelägenheter.
Vid stämman bestämdes antalet ledamöter i styrelsen till 9 st. Lars-Erik Apelqvist omvaldes
till ordförande och likaså Ingrid Wallin till v.ordf. Även i övrigt skedde omval, endast den
förändringen att Anders Aldberg, Nässjö som tidigare varit adjungerad till styrelsen valdes till
ordinarie ledamot. Samtliga styrelseledamöter valdes på ett år för att ytterligare under ett år
utvärdera den nya organisationen. Som hemsidesansvarig adjungerades Åke Jönsson till
styrelsen. I valberedningen nyvaldes Robert Erlandsson, Gislaved, och omvaldes Arne Svahn,
Eksjö. För Jönköpingsområdet skulle kretsarna senare utse en ledamot. (Birgitta Ericson blev
senare vald). Som sammankallande i valberedningen utsågs Robert Erlandsson.
Efter stämman vidtog en intressant guidad rundvandring på museets avdelningar och därefter
serverades lunch. På eftermiddagen skedde en intressant och givande utflykt till och vandring
i naturreservatet Girabäcken med fin guidning av Bengt Ohlsson. Avslutning skedde med
eftermiddagskaffe nere vid Vättern i strålande vårväder.

Styrelsens organisation.
Följande arbetsfördelning har gällt inom styrelsen för år 2005.
Arbetsutskott: Lars-Erik Apelqvist (ordf), Ingrid Wallin (v.ordf), Jan-Olof Berlin (kassör)
och Bengt Aronsson (sekr).
Kretsordförandekonferenserna: Ingrid Wallin, huvudansvarig.
Besvärs- och överklagandeärenden: Lars-Erik Apelqvist
Fastighetsfrågor: Lars-Erik Apelqvist och Jan-Olof Berlin
Utbildning och utflykter: Bengt Ohlsson
Information till kretsarna: Bengt Aronsson, Inga Hagberg, Ingrid Wallin och Monika Mörk
Länsförbundets hemsida: Åke Jönsson
Mediakontakter: Lars-Erik Apelqvist

Kontaktpersoner med kretsarna.
Inom parentes anges för respektive krets den person i styrelsen som är kretsens kontaktperson.
Jönköping (Hans Fransson), Bankeryd (Bengt Ohlsson), Huskvarna-Gränna, (Bengt
Ohlsson), Gislaved (Bengt Aronsson), Tranås (Hans Fransson), Nässjö (Anders Aldberg),
Eksjö (Ingrid Wallin), Värnamo (Bengt Aronsson), Gnosjö (Inga Hagberg), Sävsjö (Ingrid
Wallin), Vetlanda (Monika Mörk), Vaggeryd (Inga Hagberg), Habo (Jan-Olof Berlin),
Mullsjö (Jan-Olof Berlin)

SNF-Länsbladet.
SNF-Länsbladet har under årets getts ut med två nummer dels kring 1 april och dels kring 1
november. Länsbladet har sänts ut till styrelseledamöter och övriga aktiva inom länsförbundet
och kretsarna. Sammanställningen och redigeringen har huvudsakligen utförts av Inga
Hagberg och Bengt Aronsson. Utskick och viss slutlig redigering har skett av Lars-Erik
Apelqvist och Åke Jönsson. Länsbladet har blivit uppskattat och blivit en bra sammanhållande
länk mellan länsförbundet och kretsarna. Särskilt glädjande är att många artiklar och notiser
har kommit från kretsarna.



4

Styrelsens sammanträden och verksamhet.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden, varav tre har
hållits på IM-hemmet i Vrigstad, två i Ingaryd, ett i Åsens by, Aneby och ett i Burseryd (hos
Bengt Aronsson). Ett stort antal frågor har behandlats vid sammanträdena bl.a. plan- och
miljöärenden, länsbladets innehåll, kontakterna med kretsarna, skogsboken, kursverksamhet,
Taberg, Osaby och handla miljövänligt frågor.
Bengt Aronsson och Jan-Olof Berlin från styrelsen har deltagit som representanter för
Länsförbundet i Länsstyrelsens stora projekt ”För vattnets Bästa.” Ett intressant och
upplysande dokument rörande projektet har färdigställts under året.
Lars-Erik Apelqvist har på styrelsens uppdrag agerat i ett antal miljöärenden i länet. Under de
sista åren har ett tiotal ärenden varit aktuella och länsförbundet har haft framgång i drygt
hälften av dessa. Ärendena är arbetskrävande men det är stimulerande att
naturskyddsföreningen har överklaganderätt.

Skogsboken
Arbetet med skogsboken har kommit igång på allvar under året. Uppgörelse har träffats med
Uno Björkman angående det sammanställningsarbete rörande de olika kampanjskogarna som
han gjort och som ska ligga till grund för skogsboken . Boken beräknas komma ut under
hösten 2006. I redaktionskommittén ingår Lars-Erik Apelqvist, Bengt Aronsson, Uno
Björkman och Inga Hagberg.

Utflykt och kursverksamhet
En studieutflykt benämnd ”Bygden som levat i årtusenden” anordnades den 16 april 2005
under ledning av Arne Svahn, Eksjö. Studieutflykten var förlagt till Eksjötrakten och
behandlade natur och kultur, historia och framtid inom jord och skogsbruket. Tyvärr deltog
alltför få i denna ambitiöst upplagda och intressanta utflykt. Utflykten kommer ev. att
återupprepas ett kommande år.
En hemsideskurs på Folkuniversitetet med två kurstillfällen ordnades den 24 september och
25 oktober 2005. I kursen deltog 9 personer. Kursansvarig var Hans Fransson.

Kretsordförandekonferenser
Två kretsordförandekonferenser var planerade under året men den första planerad att hållas i
maj månad 2005 på Aneby Värdshus, Aneby fick inställas på grund av för få deltagare.
Den andra konferensen anordnades den 19 november 2005 i naturum Store Mosse under
värdskap av Bengt Aronsson och Inga Hagberg. Denna konferens samlade 23 deltagare och 11
av de 14 kretsarna i länet var representerade. Samling skedde kl. 9.00 vid Store Mosse då
välkomstkaffe serverades. Hans Fransson visade därefter runt och berättade engagerat om
naturum. Olof Källner, Reftele berättade därefter om den specialutställning av träfigurer som
tillfälligt var förlagd till naturum. Träfigurerna var snidade av Gunnar Svensson i Bissefjäll.
Huvudföredrag på förmiddagen var anförande av Magnus Fridh från Skogsstyrelsen i
Jönköping som berättade om verkningarna av den svåra januaristormen 8-9 januari 2005 och
om dess konsekvenser och lärdomar för framtiden.
Före lunch ordnades en vandring på Wibecksleden, en ca 500 m lång handikappanpassad led.
Lunchen intogs på naturum med KRAV-anpassad mat.
Den egentliga konferensen vidtog efter lunch och leddes av Ingrid Wallin. Härvid medverkade
Leif Sjöberg ordf. i Grästorpskretsen och Kristina Sjöberg. De berättade intressant och
humoristiskt om de många olika miljöaktiviteter som kretsen anordnade.
Peter Thorén, Värnamo hade ett kort inlägg om miljöbilar och konferensen avslutades med
kaffe.
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Taberg
Gruvvisningen har sedan år 2000 skötts av Föreningen Ingaryds Natur enligt särskilt avtal
med länsförbundet. Gruvan har under året besökts av 2398 personer och sammanlagt under
de 19,5 år som visningsverksamheten varit igång av 62.745 personer. Intäkterna från
gruvvisningen bidrar i hög grad till att täcka kostnaderna för Gruvgården. Från 2006-01-01
återgår visningarna av gruvan till länsförbundet.

Osaby
Aktiviteten i Osaby har under året präglats av den svåra stormen den 8-9 jan 2005. Vid
stormen fälldes otroliga 45.000 m3sk. Skogen utanför reservatet har till stor del upparbetats
och inom reservatet har länsstyrelsen gett tillstånd till upparbetning längs vägar och stigar.
Osaby drabbades även år 2005 av en eldsvåda då byggnaden med pelletsanläggningen brann
ned. Den har återuppbyggts och på övre planet har ordnats en förnämlig samlingssal.

Till minne
Under året har två tidigare ledamöter med lång verksamhet inom länsförbundet avlidit
nämligen Sigvard Axelsson, Bankeryd och Olle Samuelsson, Jönköping. Sigvard Axelsson
innehade under en 15-årsperiod poster som sekreterare, kassör och revisor och Olle
Samuelsson posten som kassör under en 10-årsperiod. Lars-Erik Apelqvist för länsförbundet
hedrade de bortgångna genom deltagande i begravningarna och minnesstunderna.

Representation
Rikskonferens i Falun: Ingrid Wallin
Länsordf.konferens i Osaby: Lars-Erik Apelqvist och Bengt Aronsson

– – – « – – – på Långholmen, Stockholm: Lars-Erik Apelqvist
Naturskyddsföreningens höstkonferens: Bengt Aronsson
Föreningen Smålands Naturs årsstämma: Åke Jönsson, Jan-Olof Berlin och Ingrid Wallin.
I styrelsen ingår från Jönköpings län: Lars-Erik Apelqvist, Bengt Aronsson,
Suppleanter Sven-Åke Svensson och Åke Jönsson

Länsförbundet ingår i SOFI-gruppen, vilken utgör samrådsgruppen för orientering och annat
friluftsliv (representant Lars-Erik Apelqvist), i föreningen ”Rädda Uttern i Småland”
(representant Lars-Erik Apelqvist och Roland Engstrand), i viltvårdsnämnden (Bengt Ohlsson
ordinarie och Roland Engstrand suppleant), i en rovdjursgrupp för länet (ordinarie repr.
Lars-Erik Apelqvist) och i Skogsvårdsstyrelsens sektorsråd för miljö- och skogsskötselfrågor i
Jönköpings län (Lars-Erik Apelqvist och Bengt Aronsson). De olika grupperna har haft mellan
ett till tre sammanträden. Länsförbundet ingår som medlem i Lagans vattenvårdsförening.

Styrelsens sammansättning och ekonomi
Styrelsens sammansättning, resultaträkning och bokslut/balansräkning samt skiss till
verksamhetsplan och budgetförslag se särskilda sammanställningar.

Jönköping i april 2006
För styrelsen

Lars-Erik Apelqvist
ordf.
Årsberättelsen fastställd vid styrelsemöte 2006-04-18.


