
ÅRSBERÄTTELSE för år 2007

Årsstämman 2007
Årsstämman, som var länsförbundets 40:e hölls den 21 april på Solgården i Bor, Värnamo med
Värnamokretsen som värd. Närmare 40 personer deltog i stämman.
Stämman inleddes en tyst minut över Lars-Erik Apelqvist, som avled sommaren 2006, och därefter
vidtog årsmötesförhandlingarna. Styrelsen fick då följande utseende:
Ingrid Wallin, ordförande på ett år, Uno Björkman, Jan-Olof Berlin och Bengt Ohlsson, omval av
ledamöter på två år och nyval på två år av Inga-Britt Fält. Anders Aldberg, Lisbeth Carlsson och
Hans Fransson hade ett år kvar av sin mandatperiod och kvarstod därmed i styrelsen. Åke
Jönsson adjungerades till styrelsen som hemsidesansvarig.
Till revisorer omvaldes Conny Bjelming och Åke Jönsson, med Sonja Gustavsson och Peter
Thorén som revisorssuppleanter.
Att utgöra valberedning valdes Bengt Aronsson, Brita Broberg och Sven-Åke Svensson, där
Sven-Åke utsågs till sammankallande.
Efter de sedvanliga stämmoförhandlingarna med påföljande lunch, följde en intressant och givande
exkursion i Rusarebo äng, där det avslutade kaffet intogs.

Styrelsens organisation
Följande arbetsfördelning har gällt inom styrelsen för år 2007:
Arbetsutskott: Ingrid Wallin, Uno Björkman, Jan-Olof Berlin och Lisbeth Carlsson
Kretsordförandekonferenser: Ingrid Wallin, huvudansvarig
Besvärs- och överklagandeärenden: Uno Björkman och Anders Aldberg
Utbildning och utflykter: Bengt Ohlsson
Hemsidan: Åke Jönsson
Mediakontakter: Ingrid Wallin
Kretskontakter: Sävsjö, Vetlanda - Ingrid Wallin, Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd - Lisbeth
Carlsson, Habo, Mullsjö - Jan-Olof Berlin, Tranås, Jönköping - Hans Fransson, Eksjö - Uno
Björkman, Huskvarna, Gränna, Värnamo - Bengt Ohlsson, Nässjö - Anders Aldberg och Bankeryd
- Inga-Britt Fält

Representation
Riksstämman i Luleå: Ingrid Wallin
Länsordf.konferens i Stockholm: Ingrid Wallin
Naturskyddsföreningens höstkonferens: Hans Fransson
Föreningen Smålands Naturs årsstämma: Ingrid Wallin. Bengt Ohlsson och Inga Hagberg
I styrelsen för Smålands Natur ingår fr Jönköpings län: Åke Jönsson och Bengt Aronsson,
ordinarie ledamöter och Sven-Åke Svensson och Lars Andersson som suppleanter
SOFI-gruppen: Jan-Olof Berlin
"Rädda Uttern i Småland": Anders Aldberg och Jan-Olof Berlin
Viltvårdsnämnden: Bengt Ohlsson, ord och Lisbeth Carlsson, suppl
Rovdjursgruppen: Bengt Ohlsson, ord och Lisbeth Carlsson, suppl



Medlemsutveckling
Antalet medlemmar i till Jönköpings länsförbund anslutna kretsar:

Krets Medlemsantal
2007-12-31

Medlemsantal
2006-12-31

Ordförande 2007

1. Jönköping 826+464=1290 833+463=1296 Hans Fransson

2. Bankeryd 143+128=271 136+120=256 Lennart Öhman

3. Huskv-Gränna 385+300=685 392+287=679 Jan-Olof Berlin

4. Gislaved 288+155=443 306+157=463 Petra Ekengren

5. Tranås 181+125=306 178+130=308 Anders Olsson

6. Nässjö 306+226=532 295+222=517 Bertil Flink

7. Eksjö 286+199=485 284+192=476 Uno Björkman

8. Värnamo 334+222=556 335+206=541 Peter Thorén

9. Gnosjö 79+84=163 82+97=179 Vakant

10. Sävsjö 122+70=192 122+70=192 Britt-M Andersson

11. Vetlanda 280+184=464 258+161=419 Monika Mörk

12. Vaggeryd 135+99=234 134+97=231 Lisbeth Carlsson

13. (Aneby)

14. Habo 102+93=195 98+90=188 Gösta Börjeson

15. Mullsjö 108+97=205 111+102=213 Brita Broberg

16. Kretslösa 68+53=121 65+44=109

Totalt 3643+2499=6142 3629+2438=6067

14 + 61 = 75

Första siffran i medlemsantalet utgör kategorin fullbetalande medlemmar och andra siffran kategorin
familjemedlemmar. Medlemmar tillkomna efter 2007-10-31 ingår i kategorin fullbetalande men
berättigar inte till medlemsåterbäring.

Medlemsantal
Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 6142, vilket är en glädjande ökning från 2006
med 75 medlemmar. Antalet fullbetalande medlemmar har ökat med 14 och antalet
familjemedlemmar har ökat med 61.
Åtta kretsar inom länet har ökat sitt medlemsantal och fem kretsar har minskat. En krets har inte
förändrat sitt medlemsantal.
Största ökningen visar Vetlandkretsen som har ökat med 45 medlemmar och därnäst kommer
Bankeryd, Nässjö och Vämamokretsen som vardera har ökat med 15 medlemmar.

Sedan toppnoteringen år 1994 med 7404 medlemmar är medlemsantalet i länet nu 6142.



Styrel sens sammanträden och verksamhet
Styrelsen och dess au har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden, varav fem
har hållits på Gruvgården i Taberg, ett i Ingaryd och ett på Hooks herrgård. En förening
"Tabergs gruvguider" har bildats, med syfte att åt länsförbundet handha guidningarna i
Taberg. Övriga ärenden som behandlats är bl.a. plan- och miljöärenden, länsbladet, kontakter
med kretsar, kursverksamhet, Osaby och HMV-frågor. Styrelsen har ställt sig positiv till att en årlig
"Osabydag" tillsammans med de tre länsförbunden i Småland arrangeras. (se vidare under
kretsordf konf)

SNF-Länsbladet
SNF-Länsbladet har under årets getts ut med ett nummer. Länsbladet har sänts ut till
styrelseledamöter och övriga aktiva inom länsförbundet och kretsarna. Sammanställning,
redigeringen och utskick har huvudsakligen utförts av Bengt Aronsson, Inga Hagberg och Åke
Jönsson. Intentionen med Länsbladet är att det ska kunna bli en inspirerande och givande
dialog mellan kretsarna och mellan länsförbundet och kretsarna.

Tabe rg - Tabergs gruvguider åre t 2007
Föreningen Tabergs gruvguider bildades den 25 april år 2007
Vid ett konstituerande möte valdes Föreningens styrelse, som nu består av:
Ordf, Hans Fransson
Kassör, Åsa Timarsson
Sekreterare, Ingrid Svalander
Ledamot, Bo Gillsten
Ledamot, Peter Krause
I stadgarna står bland annat följande:
"Tabergs gruvguider skall främja och utveckla arbetet med visningar av Tabergsgruvan och
naturreservatet på berget för att öka allmänhetens intresse för de natur- och kulturvärden som
finns inom området. Föreningen är verksam inom Naturskyddsföreningens länsförbund i
Jönköpings län, och skall därför följa de beslut som länsförbundet tagit och verka för dess
genomförande.
Medlem i föreningen kan den bli som genom ett personligt engagemang vill arbeta med
och/eller för guideverksamhet i och kring Taberg."
Under juni till och med augusti bedrevs guidning för allmänheten fyra gånger per vecka. Dessa
guidningar behövde ej bokas. Dessutom plockade vi in bokade grupper när möjlighet fanns.
Nästan 4000 besökare har varit inne i gruvan under 2007.
Bergets dag, ett stort Tabergsarrangemang, bedrevs i samarbete med Naturskyddsföreningens
Jönköpingskrets. Tabergs gruvguider hade öppen gruva under tre timmar. Det var facklor och
marschaller som lyste upp gruvgångarna, besökarna fick träffa både bergfru, bergatroll och slitna
gruvarbetare med dålig dynamit som aldrig small. Ett mycket lyckat arrangemang som lockade ca
300 besökare.
På kvällen var det föreläsning av Carl von Linné i stora gruvsalen. Detta drog tyvärr inte mer än
ett tjugotal personer. Sammanfattningsvis var dock bergets dag en lyckad tillställning.
På Geologins dag, den 15 september, arrangerade vi en föreläsning med doktorand Daniel
Larsson från SGU. Detta drog ett 60-tal personer.
Intresset från allmänheten har varit mycket stor, likaså intresset från Tabergsborna. Vi har känt
att människor i Tabergsdalen är glada för att vi fått igång guidningsverksamheten igen. Det har varit
stort intresse från massmedia med flera reportage i tidningar och radio.



Länsstyrelsen har bidragit med 25 000 kr till guidningsverksamheten. Dessutom har
Länsstyrelsen upphandlat skydd och galler till ingångarna i gruvan. Dessa kommer att
monteras under 2008.

Kretsordförandekonferenser
Den 21-22 september anordnade länsförbundet en kretsordförandekonferens på Osaby säteri,
tillsammans med de två andra länsförbunden i Småland, där 17 representanter från 11 Smålandskretsar
deltog. Emma Lindberg var inbjuden från riks, för att tala om klimatsituationen och Smålands
Naturs ordförande Göthe Brorsson för att berättade om Osaby. Frågan "Ska Naturskyddsföreningen
äga fastigheter", som väcktes på årets länsstämma, togs upp och diskuterades. En stor del av tiden
ägnades åt frågan hur vi bäst når ut med vårt budskap för att vinna fler medlemmar, där förslag på olika
typer av kretsarrangemang och erfarenheter utbyttes. Representanter från de tre länsförbunden fick
frågan om en årlig "Osabydag" att ta med hem till sina styrelser.
Deltagarna togs som avslutning med på en rundtur i Osabymarkerna.

Skogsboken,
Försäljningen och marknadsföring av boken "Rädda skogens liv" har pågått under året.
Boken, som blev färdig 12 mars 2007 och trycktes i en upplaga på 1000 ex. har tagits emot mycket väl
i kretsar och kommuner, men är ännu inte slutsåld.

O sa by
Föreningen Smålands Natur har skötselansvar och ekonomisk ansvar för
Naturskyddsföreningens fina gård, Osaby Säteri i Kronobergs län. I Föreningen Smålands Natur ingår
Jönköpings länsförbund tillsammans Kronobergs länsförbund och Växjökretsen samt ett flertal
kretsar från de båda länen. Det är angeläget att många kretsar från länet är/blir medlemmar i
För. Smålands Natur för ökat inflytande och för erhållande av information om verksamheten.
Medlemsavgiften för kretsar är f.n. 300 kr/år.
I styrelsen för Föreningen Smålands Natur ingår från Jönköpings länsförbund som ordinarie
ledamöter Bengt Aronsson, Burseryd och Åke Jönsson, Jönköping samt som suppleanter
Sven-Åke Svensson, Eksjö och Lars Andersson, Fröseke.
Många har haft bröllop och fester under 2007. Vandrarhemmet har varit välbesökt trots en
regnig sommar.
Stormen "Per" som drog fram i januari 2007 ställde till bekymmer och därefter har avverkning av
barkborreskadade träd varit huvuduppgiften i skogen under hela 2007.
Det var en kall och regnig sommar och höst och det hämmade nog ytterligare en svärmning. Istället blev
marken sönderkörd av skogsmaskinerna.
Tre vilthägn har satts upp och i ett har planterats ädellöv för att i huvudsak bli ett framtida
ekbestånd. I de övriga skall det bli självföryngrad blandskog.
På reservatet finns nu inte längre någon levande stor gran. Sporadiskt kommer lövplantor, men
efterhand alltmer gran.
I våras sattes 900 barkborrefällor upp men man lyckades ej fånga mer än en tiondel av
beräknat antal borrar.
Sjöslingan löper i det orörda reservatet, likaså den lite längre slingan, Hagmarksslingan.
En ny folder "Naturen på Osaby" är framtagen. I trädgården har nyplanteringar skett och en gång har
anlagts som leder från parkeringen till orangeriet och hela trädgården. Bl.a. till örtagården till med
180 arter som är intressanta att följa under året.
Namnskyltar vid växten och en beskrivning finns uppsatta.



Många guidningar har genomförts det gångna året. Det är mest den stormfällda skogen som varit
huvudmålet. Reservatsansvariga från Länsstyrelserna från nästan hela landet, har besökt Osaby.
Årets kretsordförandekonferens förlades till Osaby.
Förbättringar av husen har skett under året bl.a har Corps de logi reparerats och målats.

Slutord
Som synes har det hänt en hel del inom länsförbundet. Tabergsverksamheten har kommit igång och
medlemsantalet har glädjande börjat stiga uppåt. Nu om någonsin är det viktigt att vi är många i
Naturskyddsföreningen. Kan det vara så att varningar om en uppvärmd jord där isar kommer att
smälta med översvämningar och torka som följd, gör att människor väljer att gå med i
Naturskyddsföreningen, för att vara med och stötta och arbeta för en bättre värld? Vi har alla ett ansvar
för den jord vi brukar och lever av, men vi har också ett ansvar för varandra, och för att ta hand om våra
nya medlemmar. Klimatfrågorna är stora, alltför stora för den enskilda lilla människan, kan tyckas, men
även havet består av små vattendroppar. Var och en av oss har ett ansvar att verka i de kretsar vi rör oss; i
hemmet, på jobbet bland grannar osv. Där ska vi sprida budskapet om att på olika sätt värna vår natur
och vår miljö Sen finns alltid möjlighet att också vara med och påverka de stora frågorna.
Den möjligheten ges i Naturskyddsföreningen.

Jönköping 15 april 2008

Ingrid Wallin, ordf Uno Björkman, v ordf

Jan-Olof Berlin, kassör Lisbeth Carlsson, sekr

Anders Aldberg Hans Fransson

Inga-Britt Fälth Bengt Ohlsson


