
 

Verksa             Verksamhetsberättelse  
                        för Skogsveteranerna  
                         verksamhetsåret 2014. 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

 

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

Sekreterare:  Bo Gunnarsson  ( 1 år kvar) 

Kassör:  Göran Barremyr  ( 1 år kvar) 

Övriga ledamöter: Bengt Algotsson  ( I tur att avgå ) 

  Ulf Atterfors  ( 1 år kvar) 

  Rune Gårdh   ( 1 år kvar) 

  Gunnar Johansson  (I tur att avgå )  

 

 

Årsmötet hölls torsdagen den 21 maj 2014 på Hembygdsgården i Järnskog, Koppom.  

Vi togs emot av Kermit Myrvold med medhjälpare, som mycket förtjänstfullt ordnat så 

vi kunde genomföra vårt årsmöte i denna vackra bygd. 

Sedvanliga förhandlingar och val. Till ordförande för årsmötet valdes Bo-Göte 

Jordansson, som svingade klubban med sedvanlig accuratess. I samband med årsmötet 

riktades ett stort och varmt tack till Agne Nilsson för hans arbete som revisor, samt till 

Lennart Mattsson för hans arbete i valberedningen.  

Ett trettiotal veteraner deltog i årsmötet. 

Efter årsmötet äntrade Anders Alm scenen och beskrev verksamheten inom VVDS. 

Anders Alm är VD i föreningen. 

Under tiden årsmötet pågick gjorde medföljande damer en guidad tur till skolmuséet i 

Mosstakan. 

Efter lunchen ägnades eftermiddagen, under ledning av Kermit Myrvold,  åt ett besök i 

beredskapsmuséet. En fantastisk utställning om händelserna under andra världskriget  

Dagen avslutades med gemensamt eftermiddagskaffe.  

 

Årets höstträff, onsdagen den 10 sept. 2014, genomfördes denna gång med 

temat:”Vargen, hot eller möjlighet” ett mycket aktuellt ämne. Platsen för detta var 

Gammelkroppa skogsskola, Gammelkroppa. Moderator för dagen var Jonny Ohlsson, 

tidigare reporter på NWT. I panelen fanns Gunnar Johansson, Skogsveteranerna, 

Gunnar Glöersen, Jägarförbundet, Jan Bergstam, Rovdjursföreningen, Maria Falkevik 

och Fredrik Wilde, Länsstyrelsen, Henrik Hermansson, nötuppfödare samt Anette Back 

Olsson, fårägare. Drygt femtio personer deltog i dagen-debatten, som så starkt berör 

alla med anknytning till landsbygden. Som avslutning på dagen hade Gunnar Johansson 

anordnat en tipspromenad, mycket bra initiativ, med avslutning vid den gamla 

hyttruinen.   

Moelven Skog stod som huvudsponsor för dagen i Gammelkroppa. 

 

 

 Styrelsen har under året hållit fyra (4) protokollförda sammanträden. Därutöver 

har en del löpande ärenden behandlats i styrelsen genom telefonkontakter 

 

 Medlemsantalet var vid årets slut 142. 

 

Sunne i mars 2015 

Styrelsen 


