
 

Verksamhetsberättelse 2014–2015 
Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande   Vakant 

Sekreterare  Lena Lillieblad 

Kassör  Elisabeth Ebbesson 

Postmottagare Karin Sahlström 

Ledamot  Roland Bengtsson 

Ledamot  Per Darell 

Ledamot  Gerd Ouchterlony 

Ledamot  Britt Ask Rydgård 

Suppleant  Hans Gulliksson 

Suppleant   Johan Marand 

Firmatecknare är Elisabeth Ebbesson och Karin Sahlström, var för sig. 

Anders Bengtsson och Georg Johansson har varit revisorer. Sonja Darell 

och Mats Runesson har varit revisor suppleanter.  

Valberedningen består av Bruno Bjärnborg (sammankallande), Mats 

Runesson och Kenneth Karlsson.  

Föreningen har 352 medlemmar varav 223 huvudmedlemmar och resten 

familjemedlemmar. Det är en liten ökning jämfört med förra året (4 

huvudmedlemmar fler). 

Styrelsens arbete 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sju protokollförda styrelsemöten 

utöver det konstituerande mötet. Två nummer av medlemstidningen 

Fiskgjusen har producerats och delats ut.  

Yttranden 

Föreningen protesterade när vi såg att våra remissvar inte medtagits i 

kommunens sammanställning av synpunkter till på detaljplanen för 

Horgenäs. Detta rättades till och vi kompletterade synpunkterna i den nya 

remissomgången. 

Synpunkter på skogsskötsel vid Kojtet/ Mellansjön till Växjö stift. 

Genomförda aktiviteter under året 

Föregående årsmöte. Efter årsmötet måndagen den 3 mars talade Christel 

Gustafsson från Jordbruksverket och Hult i Blädinge på temat ” Mat, natur 

och kultur – Landskapet talar om hur det hänger ihop”.  

Föreläsning med Gunnar Rundgren den 27 mars i samarbete med 

Naturskyddsföreningen i Växjö drog ca 70 besökare. 

Invigning av strövområdet vid Mellansjön och Kojtasjön ägde rum den 

27 april 2014. Föreningen har också deltagit i inventeringar av sjöarna med 

omgivning under året. 



 

Bussresa till Nationalparken Store Mosse den 1 maj. Tillsammans med 

Naturskyddsföreningen i Växjö fyllde vi nästan en buss. På återresan 

besöktes Rusarebo Äng vid sjön Hindsen. 

Livet i vattnet – en exkursion till Pukaström och sjön Fiolen den 25 maj 

ledd av Roland Bengtsson. Knappt 10 deltagare. En artikel i Växjöbladet 

redogjorde för exkursionen. 

Vilda blommornas dag firade vi söndagen den 15 juni med en promenad i 

Bruntes Hage. Vi var ett 20-tal personer som under ledning av Per Darell 

hittade tittade närmare på ett trettiotal arter och fick lära oss knep för att se 

skillnad på några som liknar varandra. En krysslista från Svenska Botaniska 

föreningen med 111 vanliga växter delades ut av Per. 

Hörnebo skiffergruva besökte vi den 31 augusti. Det var ca 25 deltagare 

som hörde x berätta om de geologiska förhållandena. Paret Blomquist-

Bjärnborg underhöll med folkmusik och Per ledde mossjakten. 

Solcellssafari den 8 november inleddes med två intressanta föreläsningar 

om solenergi (Hans Gulliksson) respektive elbilar (Tim Lux). 

Myskväll med soppa och föredrag den 26 januari 2015. Johan Marand 

föreläste om permakultur och dess 12 grundprinciper och Ulf Jansson visade 

foton på sina fantastiska träskålar, onyttingar mm och höll ett kåserande 

föredrag. Dessutom presenterades vår nästan årslånga fototävling på temat 

”Trädets själ”. Jazzklubbens lokal var fullsatt – det var ca 50 personer som 

hade trotsat snöovädret och tagit sig dit. 

Övriga aktivteter 

 Per Darell och Martin Sallnäs ledde en blomstervandring med  

Benestads Hembygdsförening. 

 Johan Marand och Per Darell slog en del av Bruntes hage. 

 Per har lett en fladdermusexkursion i Ängaholm med ca 15 

ungdomar från Friluftsfrämjandet. 

 Per Darell medverkade vid invigningen av naturreservatet i 

Brotorpabäck. 

 Karin Sahlström placerade ut foldrar och affischer på biblioteket 

inför Miljövänliga veckan. 

Konferenser 

 Skogspolitisk träff i Växjö den 4 november. Per Darell deltog. 

 Höstkonferens på temat ”Rädd eller förberedd? Så skapar skolan 

handling” den 7 november. Gerd Ouchterlony deltog. 

 Kretsträff den 16 november, där vi representerades av Roland 

Bengtsson, Johan Marand och Lena Lillieblad. 



 

Övrigt 

Per Darell representerar föreningen i en referensgrupp för arbetet med 

nationalpark Västra Åsnen.  

Per Darell medverkar i en projektgrupp vid namn Skogen och själen som har 

tagit fram vandringsslingor i området Kojtet och Mellansjön i Vislanda. 

Invigning av informationsskyltarna längs ena vandringsslingan sker 

söndagen den 26 april 2015. 

Alvesta den 25 februari 2015 Britt Ask Rydgård  
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