
 

Verksa             Verksamhetsberättelse  
                        för Skogsveteranerna  
                         verksamhetsåret 2018. 

 

 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

 

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

Sekreterare:  Bo Gunnarsson  ( 1 år kvar) 

Kassör:  Mats Lindahl  ( 1 år kvar) 

Övriga ledamöter: Bengt Algotsson  ( I tur att avgå ) 

  Göran Barremyr  ( 1 år kvar) 

  Lennart Lokind  ( 1 år kvar) 

  Gunnar Johansson  ( I tur att avgå )  

 

 

Årsmöte 2018 hölls tisdagen den 8 maj, denna gång på Forshagaakademien i Forshaga.  

Vi hälsades välkomna till Forshaga av Per Johansson samt Mikael Eriksson, som på ett intressant 

sätt redovisade det kursutbud och verksamhet, som bedrivs vid Forshagaakademien.  

Efter genomgången genomfördes även en visning av skolans olika lokaler. Ett mycket uppskattat 

programinslag i årsmötet. Dags för lunch, som intogs på restaurang Soya i Forshaga. Efter lunch 

vidtog årsmötet. 

Vår ordförande Lars-Erik Eld hälsade välkommen till årsmötet.  

Sedvanliga förhandlingar och val. Till ordförande för årsmötet valdes även denna gång Bengt 

Jonsson Forshaga.  41 veteraner deltog i årsmötet denna gång. 

Ett stort tack till Forshagaakademien för att vi fick möjlighet att förlägga vårt årsmöte hos Er. 

 

Höstträffen, tisdagen den 4 sept. 2018, var denna gång förlagd på vatten. Vi gjorde en resa på 

Göta kanal, en upplevelse helt annorlunda än vanligt. Från Töreboda till Sjötorp. Detta 

fantastiska bygge med Baltzar von Platen som byggherre. Historiens vingslag, eller var det 

vågskvalp, hördes hela vägen. Väl ombord togs vi mycket väl omhand. 

 

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

löpande ärenden behandlats i styrelsen genom telefonkontakter. Vid styrelsemöte 20180627 

togs frågan om flottningsmuséet i Forshaga upp. Flottningsföreningen är nedlagd och lokalen 

är i dåligt skick. Styrelsen beslöt att om verksamheten skulle återuppstå kan skogsveteranerna 

ställa upp som sakkunniga. Till kontaktperson utsågs Lennart Lokind. 

 Föreningens ekonomi är fortsatt god. 

 Vi har tagit fram ett ”Gåvobrev”, finns på vår hemsida under dokument, som kan användas 

om man vill värva nya medlemmar. 

 Och besök gärna vår hemsida, www. Skogsveteranerna.se.  Där finns t.ex. protokoll, bilder, 

kalender mm. 

 Medlemsantalet var vid årets slut 132. 

 

 

 

Sunne i februari 2019 

Styrelsen 


