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Styrelsen har haft följande sammansättning: 

 

Ordförande: Lars-Erik Eld  ( I tur att avgå) 

Sekreterare:  Bo Gunnarsson  ( 1 år kvar) 

Kassör:  Göran Barremyr  ( 1 år kvar) 

Övriga ledamöter: Bengt Algotsson  ( I tur att avgå ) 

  Mats Lindahl  ( 1 år kvar) 

  Lennart Lokind  ( 1 år kvar) 

  Gunnar Johansson  ( I tur att avgå )  

 

 

Årsmöte 2016 hölls tisdagen den 17 maj på Löfbergs Arena i Karlstad.  

Vår ordförande Lars-Erik Eld hälsade välkomen till årsmötet.  

Sedvanliga förhandlingar och val. Till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Johansson 

Nordmarkshyttan. 37 veteraner deltog i årsmötet. 

Efter årsmötet äntrade Maria Hollander scenen och berättade om den verksamhet som Paper 

Province bedriver.  

Under tiden årsmötet pågick gjorde medföljande damer ett studiebesök på NWT-huset inne i 

Karlstad. 

Efter lunchen blev vi omhändertagna av Mats Tågmark, marknadsansvarig på FBK, som på ett 

mycket inspirerat sätt beskrev den verksamhet som bedrivs av FBK. Vi fick sedan en guidad tur 

genom hela den stora arenan, mycket intressant. 

 

Skogsveteranerna deltog också med en station vid skogsdagen som arrangerades av 

Naturbruksgymnasiet Södra Viken den 14 maj 2016. Vi var några veteraner som kokade kaffe och 

bjöd på kaka, samt försökte värva nya medlemmar till vår förening. 

 

Årets höstträff, torsdagen den 29 sept. 2016, var förlagd till Torsby med Moelven Skog Ab som 

värd. Samlingen var förlagd till Sahlströmsgården i Utterbyn där vi togs om hand av Björn 

Johansson, som mycket kunnigt redogjorde för den verksamhet som företaget bedriver, och 

framförallt verksamheten på Notnäs och Byggmodul i Oleby, dagens exkursionsmål. 

Efter den utmärkta lunchen var det dags för besök på dessa båda industrier.  

Skogsveteranerna vill härmed framföra ett stort tack till Moelven Skog AB och dess VD Björn 

Johansson, som stod som värd för årets höstträff. 

 

 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 137. 

 

 

 

Sunne i januari 2017 

Styrelsen 


