
 

Protokoll fört vid 
Styrelsemöte med Skogskvinnorna i Värmland  
 

Datum: 2022-06-20 
Plats: digitalt möte via teams 
Närvarande: Aina Spets (ordförande), Viveca Jernstedt (ledamot), Birgitta Fredriksson 
(kassör), Maria Andersson (ledamot). 
 
§1 Mötets öppnande 
Aina öppnade mötet. 
 
§2 Maria valdes till sekreterare och Viveca till justerare. 
 
§3 Föregående protokoll 
Aina föredrog föregående protokoll.  
 
§4 Ekonomi 
Nuvarande ekonomi redovisades av kassören. 
För närvarande är antalet betalande medlemmar 57 och på föreningens konto finns 
ca 95 000 kr. 100 000 har dessutom tillkommit från stipendiet från Region Värmland 
 
§5 Kommande aktiviteter och arrangemang för Skogskvinnorna i Värmland.  

- Skogsdagarna i Sunne i september 
- Slutet av sommaren planeras firandet av Skogskvinnorna´s 20 års jubileum på 

Skutboudden eller Glaskogen. 
- Under hösten planeras eventuellt en skogsdag med föredrag om skogsägande. 

 
§6 Skogskvinnorna i Värmland 20 år 

- Aina föreslår Caféet på Glaskogen som plats för firandet av 20 årsjubileet. 
- Hyra av Caféet är 500 kr för 4 timmar. Eventuellt kan det finnas behov av ett 

tält på herrgårdsbacken där kaffe kan intas. 
- Förslag på program:  

o Start kl 10 med smörgås och kaffe samt inledning av Aina som berättar 
kort om ”20 år med Skogskvinnorna i Värmland”. 

o Därefter föreläsning av förslagsvis Reidar Persson, tidigare lärare på 
SLU. Ämne? 

o Lunch. Meny: Hamburgare (149 kr/pers), Vilttapas (169 kr/pers).  
Aina pratar med ägaren Linda om mat och priser. 

o Dagen avslutas med en kortare promenad i närområdet med 
information om Glaskogen. Av vem? 
 

Detta är förslag på program och aktiviteter men inget beslut är taget. 
 
§7 Skogen i skolan 

- Aina informerar om att Jens Meier, nuvarande ansvarig för Skogen i skolan i 



Värmland, ska sluta och nyrekrytering sker. 
- Nu finns uteklassrum i bl.a. Munkfors och Skattkärr. I Årjäng pågår bygget i 

detta nu. 
 
§8 Företagssalongen i september 

- Föreningen har fått inbjudan till Företagssalongen i september. Passar vi in i 
detta arrangemang? 

- Inget beslut tas i dag utan vi funderar vidare tills augusti. 
 
§9 Övriga frågor 

- Aina berättade att hon har kontakter i Dalsland med skogsintresserade 
kvinnor. Där finns inget liknande nätverk vilket ger ett tillfälle att rekrytera nya 
medlemmar. 

- Inbjudan till firandet av jubileet behöver läggas ut på Facebook och därefter 
skicka ut inbjudan via mail. Vem gör detta? 

 
Nästa möte sker digitalt 22-08-09 kl. 19. 
 
Avslutande 
Aina avslutar mötet. 
 
 
 
Maria Andersson, sekreterare    Viveka, justerare 
Datum:       Datum: 


