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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    
  

Vår VU  (verksamhetsutvecklare ) är igång! 
Bosse Bergenholtz började uppdraget som VU den 1/8, och inledningsvis jobbade han med 
den inventeringsutbildning som genomfördes den 10/9. Se text om skogsnätverket nedan. 
Han förbereder också för försöket att starta upp Gislaved genom ett ”event” 29/9. Funkar 
upplägget bra gör vi något liknande för att hitta fler aktiva till två kretsar som önskat detta. 
Därutöver ger han som tidigare support till kretsarna på de digitala delarna. 
Det finns också lite andra trådar som vår VU drar i.  
På Länsdelsträffarna blir en viktig punkt att diskutera vad kretsarna vill ha stöd i och vad 
kretsarna anser som viktiga arbetsuppgifter för en VU. 
 

Ni får gärna redan nu komma med tankar och funderingar. 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  

 

Länsdelsträffar 
Länsförbundet bjuder in till Länsdelsträffar; 
Höglandet (Tranås, Eksjö, Vetlanda, Sävsjö och Nässjö)  

I Lövhult, Nässjö onsdagen 26/10 18:00   Nässjö och LF arrangerar. 
Jönköpingsområdet (Jönköping, Huskvarna, Habo, Mullsjö och Bankeryd)  

På Studiefrämjandet i Jönköping tisdagen 1/11 18:00    Mullsjö och LF arr. 
GGVV (Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd)  I Värnamo. Tid o plats ej bestämt ännu. 
 

Preliminärt program 

 Vår VU presenterar sig och sitt arbete. Vi diskuterar kretsarnas syn på VU´s insatser. 

 Vi måste välja en valberedning enligt uppdraget från stämman. Förslaget är att en 
krets per länsdel tar på sig uppdraget som valberedare. 

 Projektet ”Mobilisering skog” presenteraras och diskuteras. 

 Kort information om Framtidsstrategin. Det blir en träff i Nässjö lördagen 26/11. 

 Kretsarna rapporterar kort sitt ”nuläge” och aktiviteter framåt. 

 Övriga frågor 
 

Separat kallelse kommer men notera tid och plats redan nu! 
 

Tills ny valberedning är utsedd går det att kontakta Torsten Svärd, Tranås.          
torsten.svard@outlook.com     eller telefon    070- 697 25 37 

Då Länsförbundet nu har fått en förändrad roll är det viktigt att styrelsen speglar kretsarnas 
behov. Er input till valberedningen är nödvändig för ett bra resultat. 

https://jonkopings-lan.naturskyddsforeningen.se/
mailto:li.lindfors@telia.com
mailto:marianne.frick@me.com
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Projekt ”Mobilisering skog” - Skogsnätverk 
Dom som jobbar med skogsfrågorna är lite ensamma och vi är troligen för få i länet som 
försöker och ännu färre som inventerar.  
Därför har Länsförbundet startat en länsövergripande skogsgrupp.  
Vi inledde med en inventeringsutbildning lördagen den 10/9. Den leddes av Sebastian 
Kirppu och det var över 25 personer från hela länet närvarande. 
Den första utbildningen är tänkt att följas av en mera teoretisk dag typ ”hur dokumenterar 
och strukturerar man en inventering”, en digital kvällsutbildning i Artdataportalen samt 
ytterligare en praktisk del till våren. 
Programmet framåt är något som deltagarna själva i stor utsträckning bestämmer. 
Länsförbundet tar ett övergripande ansvar och VU fungerar som praktisk stödfunktion. 
 

Detta är ett långsiktigt projekt där vi tänker oss kontinuerligt återkommande utbildningar 
och andra aktiviteter för att dels hålla nätverket aktuellt, dels ge tillfälle för nya att komma 
med på ett naturligt sätt. 
Det finns en Face Book grupp för skogsnätverket; 
https://www.facebook.com/groups/619848599538713    
 

Även om vi kallar det Skogsnätverk är ambitionen att jobba med alla naturtyper, exempelvis äng, 
brynen, kantzoner mot vatten och även vatten. 
 

Framtidsstrategin skall omarbetas 
Inom kort kommer förslaget på ny Framtidsstrategi ut på remiss till kretsarna. Som ni vet 
hette detta tidigare Verksamhetsriktlinjer och är vårt styrande dokument 4 år framåt. 
Det blir en remissträff på Vuxenskolan i Nässjö lördagen 26/11 för länets kretsar och 
kretsar i angränsande län. Separat kallelse kommer. 
 

Diskutera gärna i kretsen 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 kontinuerlig dialog mellan kretsarna och Länsförbundet kring 
arbetsuppgifterna för vår VU. Vad vill ni att 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 kontinuerligt anpassa uppdraget 
efter behoven i vårt län. 
 

Hos styrelsen är det Lasse och Marianne ni lämpligen tar frågor runt VU med. Se också 
första delen i Länsnytt 3 2022 här ovan. 
 

  
 

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