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Styrelse och funktionärer för 2008

Ordförande till och med 15 maj Ingrid Wallin, Sävsjö
Vice ordförande till och med 15 maj Uno Björkman, Nässjö
Ordförande från och med 16 maj Uno Björkman, Nässjö
Vice ordförande från och med 16 maj Vakant
Sekreterare Lisbeth Carlsson, Vaggeryd
Kassör Jan-Olof Berlin, Huskvarna
Ledamot Anders Aldberg, Stensjön
Ledamot till och med 30 maj Jonny Norrgård, Jönköping
Ledamot från och med 1 juni Vakant
Ledamot Bengt Ohlsson, Huskvarna
Ledamot Inga-Britt Fälth, Bankeryd
Adjungerad ledamot Åke Jönsson, Jönköping
Revisor Conny Bjälming, Jönköping
Revisor Åke Jönsson, Jönköping
Revisorsuppleant Sonja Gustavsson, Sävsjö
Revisorsuppleant Peter Thorén, Värnamo
Valberedning område 1, sammankallande Brita Broberg
Valberedning område 2 Sven-Åke Svensson, Eksjö
Valberedning område 3 Bengt Aronsson, Gislaved

Årsberättelse för år 2008

Årsstämman 2008
Länsförbundets 41 årsstämma hölls den 19 april 2008 i Töllstorpshallen i Gnosjö kommun med
Gnosjökretsen som värd. 30-talet personer deltog. Representanter från flera kretsar saknades.
Styrelsen fick följande utseende (se tabell ovan). Ingrid Wallin valdes till ordförande på ett år,
Jan-Olof Berlin, Uno Björkman, Bengt Ohlsson och Inga-Britt Fälth kvarstår ett år, Lisbeth
Carlsson och Anders Aldberg omvaldes på två år. Johnny Norrgård nyvaldes på två år. Åke
Jönsson adjungerades till styrelse. Till revisorer omvaldes Conny Bjälming och Åke Jönsson på
ett år med Sonja Gustavsson och Peter Thorén som revisorssuppleanter på ett år. Till
valberedningen omvaldes Brita Broberg, Sven-Åke Svensson och Bengt Aronsson.
Efter stämmoförhandlingarna med påföljande lunch, följde en mycket intressant och lärorik
guidning vid Töllstorps hembygdsmuseum. Deltagarna fick se hur en småskalig industri tidigt
byggdes upp kring ett vattendrag med vattenkraft som energikälla. Gnosjöinnevånarnas
påhittighet och entreprenörskap ledde fram till dagens industri med bland annat tråddrageri som
bas.

Styrelsens organisation
Följande arbetsfördelning har gällt inom styrelsen för år 2008
Arbetsutskott: till och med 15 maj, Ingrid Wallin, Jan-Olof Berlin, Lisbeth Carlsson, Uno
Björkman. Efter den 15 maj, Uno Björkman, Jan-Olof Berlin, Lisbeth Carlsson.
Kretsordförandekonferens, huvudansvarig: till och med 15 maj Ingrid Wallin, efter den 15
maj, Uno Björkman
Besvärs- och överklagandeärenden: Uno Björkman, Anders Aldberg
Utbildning och utflykter: Bengt Ohlsson
Hemsidan: Åke Jönsson
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Mediakontakter: till och med 15 maj Ingrid Wallin, efter den 15 maj, Uno Björkman
Kretskontakter: Sävsjö, Vetlanda – Ingrid Wallin, till och med 15 maj, efter 15 maj, vakant,
Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd – Lisbeth Carlsson. Habo, Mullsjö – Jan-Olof Berlin. Tranås,
Jönköping – vakant. Eksjö – Uno Björkman. Huskvarna, Gränna, Värnamo – Bengt
Ohlsson. Nässjö – Anders Aldberg. Bankeryd – Inga-Britt Fälth.

Representation
Föreningen Smålands Naturs årsstämma den 11 maj 2008: Ingrid Wallin, Bengt Ohlsson
Länsordförandekonferens i Stockholm: Bengt Ohlsson
Kretskonferens i Stockholm: Ingrid Wallin
Höstkonferens i Stockholm: Bengt Ohlsson
I styrelsen för Smålands Natur ingår: Bengt Aronsson och Åke Jönsson som ordinarie
representanter för F-län, suppleanter är Anders Aldberg, Lars Andersson och Monika Mörk. I
valberedningen ingår Arne Swahn från F-län.
SOFI-gruppen: Jan-Olof Berlin, Lisbeth Carlsson
Rädda Uttern i Småland: Anders Aldberg.
Viltvårdsnämnden: Bengt Ohlsson, ordinarie, Lisbets Carlsson suppl.
Rovdjursgruppen: Bengt Bengt Ohlsson, ordinarie, Lisbets Carlsson suppl.
Tabergs Gruvguider: Uno Björkman
Sydlänken: Bengt Ohlsson
Styrgrupp våtmarker (Lst): Uno Björkman
Miljövänliga veckan: länsrepresentant – Pia Larsson

Medlemsutveckling
Antalet medlemma anslutna till Jönköpings länsförbunds kretsar
Krets Antal 2008-12-31 Antal 2007-12-31 Ordförande
Bankeryd 146+126=272 143+128=271 Lennart Öhman
Gislaved 317+157=474 288+155=443 Robert Erlandsson
Huskvarna Gränna 408+312=720 385+300=685 Jan-Olof Berlin
Jönköping 864+485=1350 826+464=1290 Hans Fransson
Tranås 181+116=297 181+125=306 Anders Olsson
Nässjö 330+240=570 306+226=532 Eva Hildorsson
Eksjö 308+221=529 286+199=485 Arne Swahn
Värnamo 349+229=579 334+222=541 Per Petersson, Peter Thorén
Gnosjö 93+95=188 79+84=163 Sigge Magnusson tf. ordf
Sävsjö 131+78=234 122+70=192 Britt-Marie Andersson
Vetlanda 282+205=487 280+184=464 Monika Mörk
Vaggeryd 137+97=234 135+99=234 Lisbeth Carlsson
Habo 113+95=208 102+93=195 Gösta Börjesson
Mullsjö 121+103=224 108+97=205 Brita Broberg
Kretslösa 64+38=102 68+53=121 –
TOTALT 3844+2597=6 444 3643+2499=6142
Första siffran=fullbetalande, andra siffran=familjemedlemmar. Rastrerad=ökning.

Medlemsantal
Antalet medlemmar uppgick vid årets slut till 6 444 vilket är en ökning jämfört med 2007 med
302 medlemmar. Antalet fullbetalande medlemmar har ökat med 201 och antalet
familjemedlemmar med 98. Nästan alla kretsar uppvisar ett ökat medlemsantal. Trenden är
totalt sett uppåtgående. Möjligen kan det bero på den pågående debatten om Jordens globala
uppvärmning vilket får människor att känna behov av engagemang.
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Medlemsutveckling
Statistik över medlemsutvecklingen för länets kretsar finns arkiverade från och med 1969.
Fram till 1972 redovisades inte familjemedlemmar, förmodligen fanns det ingen sådan
möjlighet. Efter år 1972 finns familjemedlemmar redovisade.
Från Länsförbundets tillblivelse den11 maj 1968 finns tillgänglig statistik. Från tillblivelsen
1968 och fram till 1995 var medlemsutvecklingen ständigt ökande, frånsett en liten nedgång
under 1993, uppgången fortsatte sedan till 1995 då ett absolut toppår uppvisade 7 404
medlemmar. Medlemsminskningen fortsatte sedan under sex år fram till år 2001 då trenden
bröts för att åter igen dala fram till 2007. Därefter har en liten uppgång noterats. 2008 blev
medlemsantalet 6 444.

Styrelsens sammanträden och verksamhet
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda sammanträden, varav ett möte har
hållits på Södra Vätterbygdens Folkhögskola, fem vid Gruvgården i Taberg och ett möte vid
Ingaryd. Förutom sedvanligt styrelsearbete som svar på remisser till myndigheter har plan- och
miljöärenden behandlats jämte rådgivning och kontakt med kretsar i olika frågor. Styrelsens
medlemmar finns väl representerade i olika samarbetsgrupper. Styrelsen har vid flera tillfällen
publicerat artiklar i media, främst gällande nya regler kring strandskydd och inskränkningar i
allemansrätt. Styrelsen har även samverkat med riksorganisationen genom flera artiklar i
nationell press. En viktig del i styrelsens arbete har varit att medverka till en förbättring av
såväl länsförbundets som kretsarnas hemsidor. Den kursverksamhet som finns redovisad har
bedrivits tillsammans med riksorganisationen gällande datafrågor och hemsidor. Styrelsen har
aktivt arbetat med Föreningen Smålands Natur (Osaby). Då det har visat sig svårt att samla
kretsarna till en kretsordförandekonferens valde styrelsen att inte arrangera någon sådan träff
under året.

Länsbladet
SNF-Länsbladet har under året getts ut med ett nummer. Länsbladet har sänts ut med post till
styrelseledamöter och övriga aktiva inom länsförbundet och kretsarna. Sammanställning och
redigering har utförts av Uno Björkman, Åke Jönsson har svarat för utskick. Styrelsens syftet
med Länsbladet är att öppna upp en dialog mot kretsarna samt att öka förståelsen för
naturvårds- och miljöarbete på länsnivå.

Taberg
Styrelsen för Tabergs Gruvguider har under året haft följande sammansättning. Ordf. Hans
Fransson, kassör, Åsa Timarsson, Sekr. Ingrid Svalander, Ledamot, Bo Gillsten, Peter Krause.

Allt sedan tillblivelsen av föreningen Tabergs gruvguider 2007, har verksamheten med
gruvvisningar fortsatt med bokade visningar från april till oktober. Allmänna visningar har
genomförts fyra gånger i veckan under perioden juni – augusti. Utökad, kostnadsfri guidning
för skolor har arrangerats med Länsstyrelsen som sponsor. Totalt har 4 309 personer, såväl
vuxna som barn deltagit i guidad visning av gruvan. Uppsnyggning av lokalerna vid
Gruvgården har fortsatt under året. Arbete med uppbyggnad av ett naturrum har påbörjats.

Ett skötselråd har bildats för naturreservatet där Jan-Olof Berlin ingår som Länsförbundets
representant. Ett avtal har slutits mellan Länsstyrelsen och Tabergs Gruvguider om visningsrätt
för gruvan. Länsförbundet har således överlåtit visningsrätten till Tabergs Gruvguider.

SNF Länsförbundet äger och förvaltar byggnaden Gruvgården vilken är belägen utanför
naturreservatet, länsförbundet svarar ekonomiskt för investeringar i fastigheten medan
Föreningen Tabergs Gruvguider disponerar lokalerna och svarar för den löpande driften.
Jönköpings kommun har förvaltningsansvar för Naturreservatet. Naturvårdsverket har
uppdragit åt Länsstyrelsen att utföra förvaltning av gruvan jämte installationer och byggnader
inom reservatet.
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Osaby
Föreningen Smålands Natur äger och förvaltar Osaby säteri i Kronobergs län. I föreningen
ingår förutom Jönköpings- och Kronobergs länsförbund, Växjökretsen och flera kretsar inom
de båda länen. I styrelsen för Föreningen Smålands Natur ingår Bengt Aronsson och Åke
Jönsson som ordinarie representanter för F-län, suppleanter är Anders Aldberg, Lars Andersson
och Monika Mörk. Jan-Olof Berlin, Huskvarna är vald som ordinarie revisor. I valberedningen
ingår Arne Swahn från F-län.

Årsstämma hölls på Osaby den 11 maj. Föreningens ekonomi är stabil med en budget som
omsluter 1 197000 kr/ år 2008. Förutom omfattande uthyrning av Corps de logi till konferenser
bröllop och fester driver även föreningen vandrarhemsverksamhet. En större del av gården är
avsatt som naturreservat, flera slingor besöks flitigt av friluftsfolk. Gårdens jordbruk drivs med
ekologiska metoder. Skogsbruket är certifierat enligt FSC.
Under året har föreningen aktivt arbetat med att inventera och ta fram faktafoldrar enligt
följande: Vilda och planterade träd i Osaby, Botanisk inventering, Dagfjärilar i Osaby,
Akvatiska miljöer, Trädlevande svampar och en revidering av tidigare fågelinventering.
Medlemsavgiften för kretsar är 300 kr/år. Det är önskvärt att så många kretsar som möjligt går
med som medlemmar för att påverka och få insyn i förvaltningen av Osaby säteri.

Slutord
Under året lämnade vår tidigare ordförande Ingrid Wallin styrelsen för ett spännande jobb i en
annan del av landet. Förlusten var naturligtvis kännbar. Styrelsen mobiliserade kraft och
fortsatte arbetet på tidigare inslagen väg. Vi konstaterade att styrelsen var väl representerad i
olika sammanhang som i Taberg, Ingaryd, Smålands Natur (Osaby), Länsstyrelsens
intressegrupper, Rovdjursgruppen, Rädda Uttern mm.

Styrelsen initierade en ny inriktning, där kretsarnas arbete med uppföljning inom den egna
kommunen utgör stommen i länet, medan Länsförbundet övervakar och stödjer kretsarnas
arbete. Länsförbundet framför vårt gemensamma budskap i samarbetsgrupper mot myndigheter
och intresseorganisationer. Vid behov skall länsförbundet i egenskap av organisationens
storlek, agera som rådgivare och sakägare i frågor rörande överklagande mm.
I internationella och nationella, övergripande frågor och ställningstagande anser länsförbundets
styrelse att riksorganisationens kansli och deras sakkunniga tjänstemän skall agera.

Regeringen har aviserat en uppluckring av strandskyddsbestämmelserna, där kommunerna
ges stora befogenheter att bevilja bygglov, nära våra sjöar och vattendrag. Det kan medföra att
vår hävdvunna allemansrätt naggas hårt i kanten.
Vi bör agera kraftfullt inom länsförbundet och kretsarna för att skydda s.k. tätortsnära skogar,
som kan visa sig mycket viktiga i framtiden för stads- och tätortsboende människor.

En stor utmaning är klimatfrågan och vår medverkan i omställningsarbetet mot en hållbar
utveckling. Vår strävan är att samarbeta inom kretsarna och kommunerna i nätverk för att
manifestera gemensamma lösningar och goda exempel. En viktig del av klimatfrågan är den
möjlighet vi har att påverka människors beteende. Både direkt genom smarta energilösningar
och energibesparande åtgärder men även genom vårt sätt att konsumera. Handla miljövänligt
konceptet och miljövänliga veckan engagerar många medlemmar. Styrelsen för SNF
Länsförbundet vill uppmuntra och tacka kretsarna för detta arbete.

Jönköping den 20 april 2009
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--------------------------------------------- -----------------------------------------------
Uno Björkman tf ordf Lisbeth Carlsson, sekr

--------------------------------------------- -----------------------------------------------
Jan-Olof Berlin, kassör Inga-Britt Fälth

--------------------------------------------- -----------------------------------------------
Anders Aldberg Bengt Ohlsson


