Aktivt årsmöte i aktiv
förening

föreningen i farten

Rovdjuren på
vildmarksmässa

Från årets årsmöte i Kolmården i Östergötland kan rapporteras
rörliga inslag både ute och inne, styrelsen förnyad med fyra nya
ledamöter och en imponerande verksamhetsberättelse över det
gångna året.

R

ovdjursföreningens tionde årsmöte hölls
lördagen den 24 mars i Östergötland
på Myckelmossa såg i Kolmården. Till årsmötesförhandlingarna infann sig ett knappt
fyrtiotal medlemmar.
Verksamhetsberättelsen för år 2006 som
presenterades var imponerande. En stor
mängd remissvar, yttranden och skrivelser
har avgivits och vi har deltagit i möten med
bland annat dåvarande miljö- och jordbruksministrar. Mässgruppen har fått nytt material
och deltagit i ﬂera arrangemang. Stängslingar, spårkurs, inventeringar, retorikkurs och
fäbodkurs har genomförts. Föreningen har
representanter i samtliga regionala rovdjursgrupper och många medlemmar har kommit
till tals i media.
Generalsekreteraren Ann Dahlerus är
anlitad som expert i Regeringens rovdjursutredning och berättade kortfattat om detta
på årsmötet.
Föreningens kassör Johan Linder förklarade att utgifterna kommer att överstiga
inkomsterna i framtiden. Därför är en långsiktig ﬁnansiering en av de uppgifter som den
nya styrelsen kommer att få arbeta med.

Sven-Olof Löfgren. Till nya styrelseledamöter valdes Krister Persson, Hans Ring
och Marie-Helene Bergstrand. Hanne Simonsen blev ny suppleant.
Styrelsens förslag till stadgeändringar att ett ombud vid årsmöte får företräda
fem medlemmar mot tidigare ingen begränsning, antogs.
Efter förhandlingarna höll zoologiprofessor Sverre Sjölander ett inspirerande föredrag på temat: Det är lättare att utrota
ett rovdjur än att få tillbaka det. Lördagen
avslutades med middag och dans. Flera varierande kompetenser inom detta område
visades upp, bland annat fartfylld bugg av
vissa styrelsemedlemmar…
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den nya styrelsen
konstituerande möte och därefter var det
dags för exkursion. Vandringen bar av in
i dimman i den djupa Kolmården-skogen
och avslutades med uppdukad lunch invid
vattnet.
Tack till Benny Amberin och Sven-Olof
Löfgren i region Östergötland, som var arrangörerna bakom en mycket lyckad årsmöteshelg!
UNDER SÖNDAGEN HÖLL

rande. Lämnade styrelsen gjorde Mia Bisther,
Kent-Åke Gustavsson, Mats Ericson och

Se presentation av styrelsens
ledamöter på nästa sida.
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Årsmötsdeltagare på utﬂykt i Kolmårdenskogen. Synliga
från vänster är ”Varg-Lasse” Hjelm, Sven-Olof Löfgren,
helgens gästföreläsare Sverre Sjölander, Björn Ljunggren,
Anders Ekholm, Ann Dahlerus, Petter Landell och
Marie-Helene Bergstrand.
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Lena Sundqvist, mässfunktionär med
mångårig vana, säljer lotter till en
besökare.
Den 16-18 mars var det dags för Vildmarksmässan 2007 i Stockholm. Liksom förra året var Svenska Rovdjursföreningens monter välbesökt. Många
testade sina kunskaper i vår kluriga
tipsrunda med varg- och hundfrågor.
Populärast av allt var det färska numret
av Våra Rovdjur, som delades ut till
besökarna. Många var intresserade och
ville veta mer om både rovdjuren och
föreningens arbete. Flera besökare uttryckte vikten av att föreningen finns och
vågar arbeta med de ofta kontroversiella
rovdjursfrågorna.
Tack alla funktionärer som gjorde detta
till en mycket trevlig helg!
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Du som vill göra en praktisk insats för
rovdjuren är välkommen att delta i mässgruppens arbete. Det behövs funktionärer
till evenemang runtom i landet. Inga
förkunskaper krävs. Kontakta Lina på
08-441 41 17, lina.ricklund@rovdjur.se
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Snabbt fotarbete av styrelseledamöterna MarieHelene Bergstrand och
Anders Ekholm.

Rovdjursföreningens monter fulladdad
med informationsmaterial och rovdjur...
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