
 

Verksa             Verksamhetsberättelse  
                        för Skogsveteranerna  
                         verksamhetsåret 2015. 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

 

Ordförande: Lars-Erik Eld  ( 1 år kvar i styrelsen) 

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 )  

 

Idén till föreningen Skogsveteranerna föddes på en skogsdag som föreningen Skogen i skolan hade 

anordnat på Norra fältet i Karlstad våren 1996. Det var Ulf Atterfors, som fortfarande är med i 

styrelsen, Edvin Nilsson Uddeholm och hans Broder Artur Nilsson, som blev sittande och pratade 

gamla minnen. Då dök idén upp om att bilda en förening för avdankade skogstjänstemän etc. som 

genom sin pensionering mer eller mindre tappat kontakten med varandra. Men genom att bilda en  

förening kanske man kunde fortsätta träffas och ha trevligt tillsammans. Den 7 augusti 1996 

inbjöds ett antal skogspensionärer till Södra Viken för en dags samvaro. Det kom inte mindre än 

123 personer den dagen och en interimstyrelse bildades, och den 27 september 1996 bildades den 

förening som idag är Skogsveteranerna. Det första årsmötet hölls på Södra Viken den 24 maj 

1997. Vi firar alltså 20-års jubileum i år! 

 

Årsmöte 2015 hölls torsdagen den 19 maj på Sillegården i Västra Ämtervik.  

Vi hälsades välkommen av Bengt Sahlström, som mycket medryckande och inspirerande 

berättade om Sillegårdens och Ida Sahlströms historia och det stora arbete och konstnärsskap 

inom framförallt textilier hon nedlagt, och som lade grunden till vad Sillegården är idag. 

Sedvanliga förhandlingar och val. Till ordförande för årsmötet valdes Bengt Jonsson Forshaga. 

Hela 42 veteraner deltog i årsmötet. 

Efter årsmötet äntrade Ola Persson scenen och berättade inledande om verksamheten på 

familjens gård i Kisterud, Västra Ämtervik. 

Under tiden årsmötet pågick fick medföljande damer en guidad tur bland de alster som 

producerats av Ida Sahlström. 

Efter lunchen ägnades eftermiddagen, under ledning av Ola Persson,  åt att besöka  den stora 

ladugården i Kisterud, där deltagarna fick stifta bekantskap med den senaste tekniken inom 

mjölkproduktion.  

Dagen avslutades med gemensamt eftermiddagskaffe kokat i äkta skogskokare utomhus.  

 

Årets höstträff, tisdagen den 22 sept. 2015, genomfördes som en studieresa till det stora 

brandfältet i Västmanland. Alla var mycket facinerade-skrämda över vad naturkrafterna kan 

åstadkomma, men icke minst över det väldiga arbete som nedlagts för att rensa upp i bedrövelsen 

där ju vår veteran Bengt Algotsson haft ett finger med i spelet. Ett stort tack till Bengt Algotsson 

som organiserat resan. Trettiofem veteraner och fem damer deltog i resan.  

 

 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 138. 

 

Sunne i januari 2016 

Styrelsen 


