Kråkröret nr 1:2016 den 21 mars
Internationella skogsdagen idag!
Det firar vi med ett nytt Kråkrör! För tre år sedan beslutade FN att
den 21 mars ska vara skogarnas dag. Nu firar skogsbrukare i Sverige
– och hela världen. Såhär skriver Skogsstyrelsen på sin hemsida ”21
mars har av FN förklarats som den internationella skogsdagen då
man på olika sätt runt vårt jordklot uppmärksammar skogens
betydelse för människan”. En tredjedel av världens landareal är
täckt av skog och utgör en betydelsefull resurs för människorna som
lever i och omkring skogen. Som vi vet är skogen viktig ur många
aspekter och syftet med den internationella skogsdagen är att
uppmärksamma skogens betydelse ur olika perspektiv.
Årsmöte 17 april i Stockholm
Årsmötet går av stapeln söndagen den 17 april hos Östermalms föreningsråd,
Valhallavägen 148 i Fältöversten. OBS Lokalen har ingång från Valhallavägen och
inte inne i Fältöverstens köpcentrum. Buss 1, 4 och 72 stannar utanför, hållplatsen
heter Värtavägen.
Huvudpunkten på årsmötet är styrelsens framtida organisation, förslag på denna
ingår i underlaget till årsmötet, som ska läggas ut på hemsidan. Välkommen!
Spillkråkan inbjuden till speed-dejting hos Bucht
Den 19 maj ska Spillkråkan speed-dejta landsbygdsminister Sven-Erik Bucht!
Landsbygdsdepartementet har tittat på vilka som anmält intresse för att delta i
framtagandet av ett nytt nationellt skogsprogram och bland dem valt ut en handfull
som får chansen att under 15 minuter ställa frågor och berätta för ministern om de
egna hjärtefrågorna.
Ny hemsida på gång
För att få en snyggare hemsida och göra den mer lättarbetad kommer vi att byta
hemsida. Övergången till nya sidan beräknas vara klar till årsmötet i april. Under
tiden uppdateras den nuvarande hemsidan kontinuerligt.
Känner du igen oss i styrelsen?
Om inte, gå in och kolla på hemsidan där vi har gjort en presentation av oss (fliken
Kontakta oss). Hör gärna av dig till oss med förslag och tips på verksamheten!

.

Kändisgalleriet …
En av de stora skogstidningarna har hört av sig till oss och beklagat att det är så få
kvinnor i spalterna! Kan vi möjligen hjälpa till och tipsa om kvinnor som kanske
försöker sig på nya skötselstrategier? Om spännande skogsägarkvinnor som kan
presenteras under vinjetten porträttet? Eller som bara rätt upp och ned kan bli
intervjuade och visa att skogsägarna till 38 procent består av kvinnor. OM VI KAN!
För att den stackars redaktören inte ska bli nerringd så försöker vi samla ihop tipsen i
en lista – maila dina kandidater till guldochgronaskogar@gmail.com och skriv en
kort motivering till varför du tycker att just de här kvinnorna borde lyftas fram.
Årets höstresa till Västerbotten 11-14 augusti
Beverly Bjerke och Kerstin Grahnén planerar programmet för Västerbottenresa för
fullt. Ur programinnehållet kan nämnas: Start Umeå busstation, Gun Lidestav vid
Sveriges Lantbruksuniversitet föreläser om Kvinnor o skog, Besök i Beverlys och
Kerstins skogar med ”skötsel-, natur- och kulturstationer”. Vi planerar bo på Granö
Beckasin i stugor/hus, där det även finns några fågelnästen dvs rum uppe i träden för
den äventyrliga. Intressant och spännande eller hur?! Mer information och
anmälningsinstruktioner kommer.
Grundkurser i Skogsbruk i april och maj
Under april-maj planeras grundkurser i Mälardalsstammen resp Östgötastammen.
Om du vill ha kläm på skogsåret, på bonitet, hur ta fram volym skogskubik per
bestånd, hur beräkna tidpunkt för gallring, tips inför avverkning m.m. – har du
möjlighet att lära dig mer. Anmälan till mona@nyberg.com resp katla.kindestamnilsson@vivax.se.
Spillkråkor lär sig…
… Skogsekonomi inför 2016 och Familjerätt inom skogsfamiljen

Gunilla Aschan

Gabrielle Barnekow och Marie Emanuelsson

Den 26 januari var det dags för årets första
seminarie i Mälardalsstammen med Gunilla
Aschan och vår egen Marie Emanuelsson,
Nordea. Gunilla hade en genomgång avseende
vad vi ska tänka på inför kommande deklaration.
En översiktlig genomgång av hur man använder
sig av skogskonto, skogslikvidkonto,
skogsskadekonto, periodiseringsfond,
expansionsfond och räntefördelning, samt hur
man använder sig av betalningsplan i samband
med avverkningsuppdrag m.m.
Därefter berättade Marie om vad man ska tänka
på avseende ägandeförhållanden beroende på
olika civilstånd, hur hantera enskild egendom,
gåva och testamente i samband med skifte av
skogsfastigheten. Vad händer vid ett dödsfall
avseende arvsrätten och olika scenarios med
barn, särkullbarn etc. Det finns en hel del att
tänka igenom beroende på familjesituation och
vad man vill. Bra att vara förutseende och ta
hjälp av expertis så att det blir som man vill ha
det.

Liknande seminarier om familjerätt har även ägt
rum i Kristianstad 13 Jan; Familjerättsjurist
Johanna Arvidsson och Margaret Månsson från
LRF Konsult föreläste om "Livet, kärleken och
döden".
Och Linköping 1 febr; Familjerätt med Marie
Kuronen-Lund på Länsförsäkringar.
Medlemmar ur Skånestammen inför seminariet

Spillkråkans dokument om Hållbart skogsbruk
Vid medlemsmötet förra året, efterfrågades vad Spillkråkan menar med ”Hållbart
skogsbruk” som finns med i våra stadgar. Styrelsen har tagit fram ett dokument som
beskriver detta, inklusive länkar och intressant information framtaget av andra
organisationer. Det nås på hemsidan (fliken Endast för medlemmar).
Påminnelse om medlemsavgiften
Du har väl betalat årets medlemsavgift på 25o kronor? Om inte, betala till
plusgirokonto pg 160 65 54-2 – glöm inte ange Ditt namn.
Hjälp oss med din mejladress och uppgift om var du har din skog
Se till att styrelsen har din mejladress för utskick och att den är korrekt. Det är en
kostnadsbesparing för föreningen och arbetsbesparande för styrelsen.
Då vi söker bidrag är det viktigt att kunna visa att vi är rikstäckande. Ange därför i
vilket län du har din skog. Du kan gå in på vår hemsida, logga in och se under fliken
”Endast för medlemmar”, i listan ”Medlemmar länsvis” om vi har noterat var du har
din skog. Om du saknas i listan, v.v. meddela kassor@spillkrakan.se i vilket län din
skog finns. Då kan du även få direktutskick om aktiviteter i ditt skogslän.
Om oss
Spillkråkan finns på facebook och på www.spillkrakan.se
(inloggning bara för medlemmar: spillkråka och spillmedlem2010) och vill
- stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen,
- öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk
- bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte

