
 

Verksa             Verksamhetsberättelse  
                        för Skogsveteranerna  
                         verksamhetsåret 2013. 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

 

Ordförande: Lars-Erik Eld  (Väljs på ett år i taget) 

Sekreterare:  Bo Gunnarsson  ( I tur att avgå) 

Kassör:  Göran Barremyr  ( I tur att avgå) 

Övriga ledamöter: Bengt Algotsson  ( 1 år kvar ) 

  Ulf Atterfors  ( I tur att avgå) 

  Rune Gårdh   ( I tur att avgå) 

  Gunnar Johansson   (1 år kvar )  

 

 

Årsmötet hölls torsdagen den 23 maj 2013 på församlingshemmet i Alster, där vi togs 

emot av Sven och Marie Bjureld, som mycket förtjänstfullt ordnat så vi kunde 

genomföra vårt årsmöte där. 

 Sedvanliga förhandlingar och val. Till ordförande för Årsmötet valdes Sven Bjureld, 

som svingade klubban med stor accuratess. I samband med årsmötet avtackades 

mångårige styrelseledamoten Karl-Olof Guldbrandsson för det stora arbete han nedlagt 

för föreningen. Karl-Olof var en av grundarna till föreningen. Föreningens standar 

samt blommor överlämnades.  

Efter lunchen ägnades eftermiddagen åt information om olika skogsskötselmetoder. 

Trakthyggesskogsbruk contra hyggesfritt skogsbruk. Jägmästare Sverker Rosell, 

skogsstyrelsen i Karlstad, presenterade de tankar och idéer som råder idag. Därefter 

besök ute i fält där vi tittade på granföryngring under skärm på fuktig mark.  

I samband med årsmötet besökte medföljande damer under ledning av Marie Bjureld 

Alsterdalen , Alsters herrgård mm. Dagen avslutades med gemensamt 

eftermiddagskaffe.  

 

Årets höstträff, torsdagen den 4 sept. 2013, genomfördes denna gång med 

temat:”Kyrkans skogar och dess förvaltning”. Samling på församlingshemmet vid 

Östra Ämterviks kyrka där dagens värdar, Karlstads stift med Stiftsjägmästare Helena 

Eld i spetsen, samt stiftsskogv. Lars Lundström och Henrik Emilsson bjöd oss på kaffe 

och smörgås. Sammanlagt 44 personer, varav 4 damer, deltog i exkursionen. Efter 

presentation av kyrkans skogar och de frågeställningar, som finns runt dess förvaltning  

var det dags att åka ut i skogen. Vi besökte ett område uppe på Anneforshöjden, mellan 

Sunne och Munkfors som nyligen bränts, där en del intressanta frågeställningar togs 

upp. Lunchen intogs ute i det fria vid stranden av sjön Ransjön. Efter lunchen var det 

dags för besök på en rotpost där kyrkans virkesaffärer diskuterades. Dagen blev mycket 

lyckad. Stort tack till stiftspersonalen som ordnat detaljerna för dagen. 

 

 Styrelsen har under året hållit fem (5) protokollförda sammanträden. Därutöver har 

en del löpande ärenden behandlats i styrelsen genom telefonkontakter 

 

 Medlemsantalet var vid årets slut 146. 

 

Sunne i mars 2014 

Styrelsen 


