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FÖRENINGEN FÖR SKOGSKULTUR R.F.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2011
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Anders Portin
Greger Erikslund
Barbara Alm
Roger Turku
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Suppleanter:
ordförande
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Kåre Pihlström

Revisorer
Ordinarie:
Stefan Borgman
Kjell Nyberg

Suppleanter:
Håkan Fagerström
Jan Nybom

Tjänstemän
Guy Karlsson
Nina Jungell

Föreningens kassaförvaltare och syssloman för Gloholmen.
Föreningens sekreterare.

Tidskriften Skogsbruket
Johnny Sved
Gerd Mattsson-Turku
Margita Törnroth
Maria Lindén
Bjarne Andersson
Helena Forsgård
Marianne Palmgren
Christoffer Thomasfolk
Siv Vesterlund
Bertel Widjeskog
Guy Karlsson

Chefredaktör
Redaktionschef
Redaktionssekreterare
Redaktör
Medarbetare
Medarbetare
Medarbetare
Medarbetare
Medarbetare
Medarbetare
Ekonomiansvarig

Föreningen har avtal med Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio gällande det
redaktionella arbetet och marknadsföringen av tidskriften Skogsbruket.
Tidskriften har utkommit med 11 nummer under år 2011. Upplagan för decembernumret
var 4 100 ex.
Information
Föreningens hemsida skogskultur.fi har uppdaterats under året.
Föreningen har sänt medlemsbrev till samtliga medlemmar. Tillsammans med brevet
utsändes även en jubileumsfilm från år 1960.
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Medlemskåren vid utgången av verksamhetsåret
Hedersledamöter:
1998: Helmer Wikström
2001: Jan Heino
2010: Greger Erikslund, Håkan Fagerström, Guy Karlsson, Kari Mielikäinen, Jan Nybom,
Kåre Pihlström, Aarne Reunala, Lars Simell, Peter Tigerstedt, Roger Turku, Kim
von Weissenberg.
Antalet ständiga medlemmar är 45 st, varav kollektiva 2 st.
Under året har föreningen antagit en ny årsmedlem och en har avsagt sig medlemskap,
varefter medlemmars antal är 169 st. Av dessa är 7 st kollektiva årsmedlemmar.
Årsavgifter
Årsavgift för personmedlemmar har varit 9 € och för kollektiva medlemmar 90 €. I årsavgift
för kollektiva årsmedlemmar ingår prenumerationsavgiften för tidskriften Skogsbruket.
Möten
Årsmötet hölls den 16 februari 2011 på Hotell Kungsvägen i Esbo. Närvarande var åtta
medlemmar. Styrelsen har sammankommit till fem möten utöver årsmötet.
Föreningen är medlem i:
Arbetseffektivitetsföreningen
Finska Forstföreningen
Andelslaget Metsäliitto
Stiftelsen för skogsträdsförädling
Svenska Lantbrukssällskapens förbund
Svenska studieförbundet
Skattebetalarnas centralförbund
Uppvaktningar
Gunilla Lönnroth har tackats för skötsel av nyckeln till Gloholmen.
Revisor Kjell Nyberg har uppvaktats på sin femtioårsdag med en inbetalning till
föreningens informationsfond.
Forstrådet Sigurd Lillandt har ihågkommits med anledning av sin bortgång.
Ekonomi
Under det gångna året har föreningen köpt Nordea bank Ab FDR 1283 st, Raisio Abp V
4100 st och Nokian renkaat ABP 300st.
Föreningen har sålt Fondita small Cap B andelar 326,7307 st.
Föreningens heders- och förtjänsttecken
Enligt Södra skogsrevirets ansökan beviljades Skogskulturs Hederstecken i silver till Otto
von Frenckell.
Enligt Väst-Åbolands Skogsvårdsförenings ansökan beviljades Hederstecken i silver till
Kurt Jansson.
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Av föreningen beviljade understöd
 4H har beviljats stöd för skoglig verksamhet.
 Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio och Kustens skogscentral beviljades stöd för
Skogsbrukets vinterdag 2011 och 2012.
 Yrkeshögskolan Novia beviljades stöd för elevernas deltagande i Skogsbrukets
vinterdagar 2011.
 Yrkeshögskolan Novia beviljades stöd för utvecklig av webbplatsen Forstex.
 Yrkeshögskolan Novia beviljades stöd för att ordna en studieresa till Österbotten för
eleverna.
 Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarna beviljades stöd för ett nationalparksbesök.
 Rudolf Steinerskolan i Helsingfors beviljades stöd för köp av plantor för plantering
på Island.
 Finlands skogsmuseum LUSTO beviljades stöd för digitalisering av professor Max
Hagmans fotografier.
 Pedersöre gymnasium beviljades stöd för busstransport i samband med skogsdag.
 Björkebo daghems eftis beviljades stöd för deltagande i tomtestigen vid Broby
lägergård.
 Lotta Söderlunds beviljades reseersättning för att under sin vårdledighet frivilligt delta
i arrangemangen kring tomtestigen vid Broby lägergård.
 Yrkeshögskolan Novia beviljades stöd för elevernas deltagande i Skogsbrukets
vinterdagar 2012.
Reseunderstöd till skolor
Ungefär 320 svenskspråkiga låg- och högstadieskolor informerades i mars 2011 om
möjligheten att få ersättning för resor mellan skog och skola. Under året beviljades 21 st
skolor stöd enligt egen ansökan medan ytterligare 34 skolor fick nytta av resebidrag i
samband med skogsdagar ordnade av och resebidragsansökningar inlämnade av Kustens
skogscentral och Österbottens skogsvårdsförening. Totalt beviljades därmed 55 st skolor
eller skolklasser reseunderstöd från föreningen under året, vilket motsvarar 17% av de
som fått information om möjligheten till reseunderstöd. Antal elever som drog nytta av
stödet var ca 2 640 st. År 2010 var antalen 37 st skolor och 1600 st elever.
Stipendier till forststuderande
 På
förslag
av
lärarkollegiet
vid
Yrkeshögskolan
Novia
tilldelades
skogsbruksingenjör Johan Fagerström föreningens stipendium.
 Agro-Forst stipendiet tilldelades andra årets studerande Axel Röhr på linjen för
skogsindustrins marknadsföring.
Stöd till föreningen
Jord- och skogsbruksministeriet har beviljat föreningen 50 000€ statsbidrag för
informationsverksamhet.
Föreningen har erhållit en donation från Södra skogsrevirets Skogsvårdsfond. Medlen
används till att understöda skoglig information till skolelever.
Gloholmen
Gällande jakt på hjortdjur har föreningen jaktarrendeavtal med Skärlandet-Torsö
Jaktförening r.f.
Kontaktperson gällande nyckeln till Gloholmen var Gunilla Lönnroth.
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