
 Länsnytt nr 2 2021            

Information till kretsar och kretsaktiva i Jönköpings Länsförbund  19/10 2021 

Sida 1 av 3 
 

 

Styrelsen 
Lasse Lindfors Nässjö   Ordförande Simon Söderstedt Tranås   Vice ordförande   
Marianne Frick Vaggeryd   Sekreterare      Elin Haard Jönköping  Ledamot 
Anders Svensson Värnamo   Kassör            Marita Melin Gnosjö   Ledamot 
Sarah Forsén Fältbiologerna Ledamot Suzanne Schöblom Tranås Suppleant 
 

Inledningsvis 
Styrelsen har fått den berättigade frågan om vi lagt ner Länsnytt, men det är undertecknad 
(Lasse Lindfors) som gjort felbedömningen att vänta in olika besked för att kunna informera 
klart och tydligt i några frågor. De besked som behövs har ännu inte kommit, men det är hög 
tid att informera om det vi vet. 
 

Nästa Länsstämma  
Nästa Länsstämma kommer att bli fysisk i rätt tid, alltså under Mars. 
Exakt tid och plats är ännu inte bestämt men kretsarna kan börja fundera på hur 
Länsförbundets styrelse skall se ut och vilka frågor kretsarna ser som högst prioriterade. 
Valberedningen utgörs av: 
Lisbeth Karlsson, Vaggeryd   Samordnare  lissen.carlsson@gmail.com         070- 271 90 52, 
Peter Thorén, Värnamo Ledamot       peter.thoren71@gmail.com        070- 676 69 61 

Torsten Svärd, Tranås  Ledamot       torsten.svard@outlook.com    070- 697 25 37 
 

Region sydost är borta – Vad händer nu? 
Efter många turer är nu Region Sydost borta. Kvarstående medel fördelades på de 5 tidigare 
ingående Länsförbunden. 
I samband med avvecklingen togs beslut att fördela nya, framtida Regionkansli-medel på 
Länsförbunden. 
Detta stöddes av ett stämmobeslut på den digitala Riksstämman där det uttrycktes ungefär 
följande; ”länsförbund utan Regionkansli skall få tillgång till motsvarande resurser.” 
Jag hade hoppats kunna redogöra för vad detta skulle innebära för Länsförbundet och 
kretsarna, men det har åter startat diskussioner mellan Riksstyrelsen och Länsförbunden. 
Vi får återkomma i frågan. 

 
Digital mobilisering – ”Hemsidesprojektet” 
Styrelsen har beslutat att starta analysdelen av projektet ”digital mobilisering” där 
hemsidorna och stöd för kretsarna med hemsidesarbetet ingår. 
Tyvärr har vi blivit något fördröjda, men hoppas komma igång inom kort. 
Det innebär att kretsarna kommer att bli kontaktade för samtal runt hemsidor och andra 
sociala plattformar typ Face Book. Informera gärna era hemsidesansvariga. 
Vi återkommer inom kort med detaljer.  
 

Länsförbundets historia 
Det samlades in material till en historiebeskrivning inför jubileet för ett antal år sedan, men 
arbetet blev aldrig slutfört. Vi för nu samtal OM och isf HUR vi kan komma vidare med det 
relativt digra materialet. Även här får vi återkomma. 
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Bidragsansökan från Sävsjökretsen godkänd 
Projektet syftar till att stimulera barnen i kommunen till att lära sig mer om naturen och 
därigenom väcka kärlek och respekt för naturen. Boken ”Känn igen 250 djur och växter” 
med text och bilder av Björn Bergenholtz köps in i 265 exemplar och lämnas som gåvor till 
Sävsjö kommuns skolor och förskolor. 
Ansökt och erhållet bidrag är 10 000 kr och Kretsen bekostar ca 20 00 kr själva. 

 
Klimatgruppen  
Klimatgruppen fortsätter sitt arbete och senaste aktiviteten var en föreläsning/information 
av Olle Mill under Nässjökretsens stämma den 12:e oktober. 
 

Järnvägsgruppen 
Styrelsen har diskuterat att åter aktualisera järnvägsgruppen som varit vilande en tid. 
Bakgrunden är att Region Halland vill säga upp trafikavtalet med region Jönköping för banan 
Halmstad – Nässjö, den s.k. HNJ-banan. 
Detta har självklart bäring på klimatfrågan, och vår hypotes är att genom Järnvägsgruppen 
försöka närma oss regiontrafiken som utan tvivel har en förbättringspotential. 
Vi vill också följa och påverka den nationella utvecklingen där det f.n. är ”misstänkt” tyst. 
Intresserade hör av sig till Marianne Frick. marianne.frick@me.com   el.   072- 565 91 90 
 

Skogsinventerare – upprop! 
En krets var ute för det klassiska, att en fastighet bytte ägare och direkt kom 
avverkningsanmälan på i stort samtliga områden. Flera av områdena var troligen 
skyddsvärda, men kretsen hade ingen egen inventerare och vi hittade ingen som kunde 
inventera snabbt nog. 
Lista på inventerare? 
Jag tänker att vi borde ha en lista på inventerare hos Länsförbundet. 
Hur tänker kretsarna om inventeringsfrågan? Har ni någon som kan? 
Utbilda inventerare? 
Skall vi satsa på en utbildning för inventerare? Detta är ju inget man lär sig på en helg, men 
någonstans måste man börja. 
Era inventerare och Synpunkter runt inventeringsfrågan skickar ni till mig 
li.lindfors@telia.com   el.  070 - 515 25 01 
 
Avslutningsvis konstaterar jag att det verkar finnas ett uppdämt behov av att träffas ”på 
riktigt”, och det hoppas jag vi kan fånga upp på olika sätt. 
På Nässjös uppskjutna stämma dök det till exempel upp 6 personer som aldrig deltagit 
tidigare och det tar jag som belägg för att vi vill träffas. Och fyra av dessa kommer på 
ett ”informationsmöte om kretsen” på tisdag kväll. En ljusglimt i höstmörkret! 
 
 
Synpunkter allmänt tar ni via mig  li.lindfors@telia.com   el.  070 - 515 25 01 
 

Lasse Lindfors 
Ordförande Jönköpings Länsförbund 
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