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Styrelsen 2022 
Lasse Lindfors Nässjö      Ordförande Katarina Hjalmar Nässjö   Vice ordförande   
Marianne Frick Vaggeryd      Sekreterare      Rickard Almers Jönköping   Ledamot 
Anders Svensson Värnamo   Kassör            Marita Melin Gnosjö     Ledamot 
Suzanne Schöblom Tranås    Ledamot Göran Liljenström Nässjö   Adjungerad    
 
  

Referat från Länsstämma lördagen 7/5  
När detta skrivs är protokollet ännu inte underskrivet av alla, men så fort det är klart 
hamnar det på Länsförbundets hemsida. 
 

Stämman var positiv till styrelsens proposition att utifrån projektet ”Digital mobilisering” 
bredda insatsen till att sikta mot en verksamhetsutvecklare (VU) som arbetar på 
konsultbasis. 
 

Stämman ställde sig också bakom styrelsens förslag på verksamhetsplan och några av 
detaljerna där presenteras separat längre ner. 
 

Möjligheten att söka bidrag hos länsförbundet för kretsaktiviteter är positivt men 
blanketten bör förtydligas, ett arbete som snart är klart, kanske redan innan du läser detta. 
 

Efter lunchen vandrade vi i Vattenledningsparken, ett område som haft många olika 
funktioner och som i ”modernare tid” gått från slyskog till att snart vara kommunalt 
naturskyddsområde. 
 

Som avslutning pratade Karin Lexén om valarbetet och det blev många frågor och inspel. 
 
Valberedningen inför nästa stämma 
Att välja en ny valberedning blev svårt och stämman röstade för att ; 
på de länsdelsträffar som planeras till hösten skall frågan om valberedare finnas med och 
kretsarna i varje länsdel skall där utse sin representant. 
Torsten Svärd, Tranås är kvar som bollplank/valberedare tills en ny valberedning är på plats.  
Tills ny valberedning är utsedd går det att kontakta Torsten: 
Torsten Svärd, Tranås          torsten.svard@outlook.com       070- 697 25 37 

 

En viktig del ur verksamhetsplanen 
Verksamhetsutvecklare 
Om inget exceptionellt inträffar breddar vi Bosse Bergenholtz uppdrag efter sommaren. 
Innebär att han fortsätter stödja kretsarna inom det digitala området, men det blir också 
andra insatser, t.ex. möjlighet för kretsarna att få hjälp med aktiviteter. 
I uppdraget ingår att göra ett försök att återstarta Gislaved som är vilande och att 
genomföra aktiviteter i kretsar som vill vitalisera sin verksamhet. 
Det finns också en hel del andra uppgifter, bl.a. att stödja starten av en skogsgrupp och 
genomföra en inventeringsutbildning. (Se nedan) 
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Skogsgrupp och inventeringsutbildning 
Dom som jobbar med skogsfrågorna är lite ensamma och vi är troligen för få i länet som 
försöker och ännu färre som inventerar.  
Därför vill Länsförbundet starta en länsövergripande skogsgrupp.  
Planen är att inleda med en inventeringsutbildning – ev. i Lövhult i Nässjö och 
kampanjskogen där – tidigt i höst.  
Den första utbildningen bör under senhösten följas av en mera teoretisk dag typ ”hur 
dokumenterar och strukturerar man en inventering” samt ytterligare en praktisk del till 
våren. 
Detta är självklart ett långsiktigt projekt och vi behöver några som håller i trådarna, kanske 
en styrgrupp av två - tre personer. 
Har du tips på vem som borde ingå i en styrgrupp för skogsfrågor eller kan du tänka dig att 
själv göra det? 
Hör av dig direkt till mig. 
 

Diskutera gärna vad verksamhetsutvecklaren bör arbeta med! 
Att ha någon som på dagtid kan arbeta med vissa frågor är helt nytt för Länsförbundet och 
kretsarna – en mycket viktig del för en levande folkrörelse tror vi! 
 

Det är nödvändigt att vi har en levande dialog mellan kretsarna och Länsförbundet kring 
arbetsuppgifterna för en VU. Vad vill ni att en VU skall göra för just er krets? 
 

Det finns erfarenhet från flera regioner där verksamhetsutvecklarna fungerar mycket bra, så 
vi behöver knappast ”uppfinna hjulet” igen men däremot anpassa uppdraget efter behoven 
i vårt län. 
 

Ring eller maila gärna till någon av oss och bäst är att ni i första hand vänder er till mig Lasse 
Lindfors eller Marianne Frick då vi två varit mest involverade i processen.  
Vi kommer självklart att vara mycket lyhörda för nya tankar, synpunkter och prioriteringar.  
 

Lasse Lindfors  070- 515 25 01  el. maila  li.lindfors@telia.com  
Marianne Frick  072- 565 91 90  el. maila  marianne.frick@me.com  
 
 

Avslutande funderingar 
Det är valår, men miljö- och klimat-frågor lyser med sin frånvaro. Flera kretsar har gjort – 
eller skall göra – partienkäter. Det finns en del mallar på Naturkontakt. 
Länsförbundet kommer troligen att göra en enkät till regionen 

  
 
 

Synpunkter och tankar allmänt tar ni via mig Lasse Lindfors 
 li.lindfors@telia.com   el.  070 - 515 25 01 
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