Styrelsemöte biosfärförening Östra Vätterbranterna
2017-02-27, kl:15.00 -18.00, Missionshuset Örserum
Närvarande: Ryno Andersson, Magnus Apelqvist (inte med på punkt 22 b), Carina Strömberg, Agneta
Börjesson, Jenny Elf, Josefine Gustafsson, Claes Hellsten (inte med på punkt 22 b), Göran Karlsson, Erik
Lindfelt, Håkan Strotz, Calle Thulin, Johan Uhr, Anders Råsberg, Aadel Vestbö-Franzén.
Erik Hugander presenterade Örserum dels genom promenad innan mötet och dels under fikat. Han
presenterade också tröjmodeller med loggan som kommer att säljas.
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Agneta Börjeson valdes till mötessekreterare
18
Dagordningen fastställdes
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Claes Hellsten utsågs till justerare (dock inte punkt 22 b)
20
Föregående protokoll
Finansieringsmöjligheter från regionen. Ett första möte har hållits med regionråden Rune Backlund och
Malin Olsson samt Lena Bohman Hjelmstedt. Vi vill visa vad föreningen är och vilken resurs vi utgör. Även
om vi inte får finansiering så vill vi ha deras engagemang.
Erik Lindfelt har pratat med Hasse Widell på Öxnehaga och han kan komma att bli en resurs men först efter
sin pension i höst.
Jönköpings kommun avböjde att vara samordnare för Sveriges ekokommuner. Vi hade hoppats på en
informatörstjänst som arbetade deltid med detta och deltid med biosfärområdet.
Föregående protokoll lades därefter till handlingarna.
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Det har inte inkommit några motioner till årsmötet 2017.
OK till årsredovisning har kommit från proffsrevisorerna, lekmannarevisorerna har ännu inte svarat.
Verksamhetsberättelsen godkändes med några små stavningskorrigeringar och skrivs på under
styrelsemötet.
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a) Namn på våra olika möteskategorier kommer inte med i verksamhetsplan för 2017.
b) Claes och Magnus inte med på denna punkt.
Ett avtal har halvårsvis skrivits med Magnus om Biosfärsakademien. Lite mer pengar än koordinatorn
egentligen har befogenhet och därmed behövs ett styrelsegodkännande. Inga konstigheter i sak.
Summan har minskats i nya avtalet då hela beloppet inte har använts tidigare.
Beslut. Styrelsen ska genom Erik Lindfelt skriva under avtalet som från och med nu blir på årbasis.
Claes har enligt beslut i förra protokollet en tjänst som biträdande koordinator inom ramen för
budgeten till och med mars. Claes tjänst har tidigare finansierats av WWF men så är inte längre fallet.
Nya finansiärer har inte kunnat hittas och därmed föreslås i budgeten att Claes får ett liknande avtal

som Magnus och att 500 000 (inkluderat det som redan beslutats) används till biträdande koordinator
detta år. Styrelsen står bakom detta förslag.
Beslut.VU gör förslag på avtal som diskuteras och justeras i styrelsen.
c) Beslut att ersättning till fokusgrupperna ska betalas ut enligt följande. Ansvariga för fokusområden
erhåller ersättning motsvarande vad styrelsemedlemmar har för deltagande i styrelsemöten. När en
arbetsgrupp har behov av resurser, exempelvis i samband med skrivande av en större projektansökan
tas beslut om eventuell ersättning i varje enskilt fall
d) Årets budget är en budget utan överskott.
e) Verksamhetsbudgeten diskuterades under mötet.
Budgeten är otydlig då organisationerna deltar med procent av verksamhet medan annat redovisas i
fasta belopp. En del intäkter syns och en del inte. Detta skapar förvirring och ingen vill råka ut för
samma sak som förra årsmötet. Calle ska förbereda sig för att förklara detta så noga som möjligt.
LRF är också osäkra på om hur de faktiskt ska delta i framförallt VU-arbetet och därutöver kommer en
ny representant att utses efter deras årsmöte
En ytterligare sak som diskuterades var att budgeten ger sken av att 80 % är administration och 20 %
verksamhet. Utifrån det kan ifrågasättas om att vi gör det som vi hade som utgångspunkt
Vi behöver också vara tydliga med vad administration innebär. Om det omfattar information och
nätverkande så är det ju också det som föreningen ska arbeta med. Men det bör vara tydligt framöver
vad detta nätverkande ger. Vi är fortfarande i en uppbyggnadsfas och alla resultat syns inte direkt. Och
det är fortfarande ett pedagogiskt problem att nå ut. Meningen med föreningen är att bli ett
modellområde och därför behövs nätverkande. Målgrupp för verksamhet och nätverkande behöver
också konkretiseras.
Vi måste visa vad som sker i Östra Vätterbranterna även om budgeten inte tar upp finansieringen av all
verksamhet, ibland står andra organisationer som huvudmän för projekt som vi initierat och deltar i.
Vad är specifikt för föreningen och vad är myndighetsuppdrag och vad är projekt som pågår med annan
finansiering.
Deltagande och konkreta projekt kom upp flera gånger under diskussionen. En annan synpunkt var att
om vi inte kan arbeta mer med att ha kvar brukarna och någon form av produktion så kommer det att
bli väldigt svårt att också bevara markerna.
Kanske också viktigt att visa vad vi inte ska lägga energi på. En sådan sak är biosfärsrum. En annan sak
är att fokusera på att söka bidrag. Bättre att först komma fram med konkreta projektidéer och därefter
se hur de kan genomföras.
Efter diskussionen om föreningens roll, som behöver fortsätta, antogs verksamhetsplanen.
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Biosfärsrum på Gyllene Uttern får läggas på is. En ny ansvarig där gör att processen får börja om från
början. Andra ställen som diskuteras är Örserum, Ölmstad, Rudenstam och någonstans i Huskvarna. Många
diskussioner men det finns inget konkret.
Olika informationsställen där Biosfärsområdet finns är OK men i övrigt prioriteras inte att få till ett
biosfärsrum. Håkan Stolts fortsätter dock att vara kontaktperson för detta.
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Claes presenterade projektet med biokol. En broschyr finns nu. Den bakomliggande tanken är att få
ekonomi i restprodukter från hamlingsträd, slyrensning på betesmarker och viss skogsgallring mm. Andra
produkter inklusive flis ger inte tillräckligt stort incitament för att lägga tid på hamlade träd och markvård.
Biokol skulle till exempel kunna ge andra positiva effekter som kolsänka, användas i lantbruket för att
minska växtnäringsläckage eller för sanering av industrimark. Bland styrelsemedlemmarna märktes både
entusiaster och skeptiker för idén.
Ett företag kommer att bildas. Claes arbetar vidare med detta, dock inte på sin arbetstid som biträdande
koordinator för föreningen. Föreningens roll kommer att tas upp för diskussion längre fram.
25.
Ett möte om trähusbyggande med råvara från Östra Vätterbranterna ska hållas. Det finns företag (ETC) som
vill bygga stora trähus och det har gått på andra ställen. ETC behöver en tomtanvisning och är själva
beredda att stå som byggansvariga och hyresvärdar. Dock är Jönköpings Räddningstjänst mycket svåra att
övertyga. Tanken med mötet är att samla ihop berörda, framförallt politiker och tjänstemän på kommunen,
och att föreningen ska finnas med som samarbetspartner på något sätt. Claes och Ryno jobbar vidare med
detta och arbetsgruppen fokusområde ”Energi och klimat” kommer att träffas under april månad för vidare
planering.
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Möte avseende Växa tillsammans har tyvärr blivit uppskjutet på grund av sjukdom.
Även biodlingsgruppsmötet har blivit uppskjutet.
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Inga besked om LONA-pengar för information kopplat till friluftsliv och turism mer än att det är inte helt
uteslutet att en del pengar kommer. Besked den 6 mars.
28 Övrigt
•

•
•
•

Aadel informerade om att Svenska kulturlandskap – nätverk för kulturlandskapsvårdare i Sverige
skulle vilja ha en dag i Östra vätterbranterna för att se natur och kulturvård i praktiken. Just nu är 7
juni på förslag. Detta är samtidigt som Elmia Wood så det blir svårt med nattlogi.
Beslut om att alla biosfärsambassadörer ska få en tröja med tryck
Den 19 mars klockan 15.00 blir det språkpromenad på Mykinge.
Den 23 mars Vättern fortbildning för biosfärambassadörer 18.30. Anders. Ånaryd, Alleanskyrkan.
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Nästa möte är den 20 mars 15.00-18.00. Preliminärt Krogen i Röttle.
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Mötet avslutades.
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