
Verksamhetsplan  
för Spillkråkan  
2017   
 
Spillkråkans mål är att: 
 
¤ Stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen 
¤ Öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk 
¤ Bygga upp ett kvinnligt nätverk för kunskapsutveckling och 

erfarenhetsutbyte inom föreningens intresseområde. 

 
Aktiviteter för medlemmarna 
 
Sammanlagt planeras ett 30-tal aktiviteter för medlemmarna runt om i 
Sverige. 
Oavsett var man bor är man välkommen på alla evenemang. 
 

Styrelsen 
 
2 april Årsmöte, Stockholm, Fältöversten 
17-18 nov Medlems- och stammöte, Stockholm 
 
löpande Kråkrör 
 Hemsidan 
 Spill in 
 Påverkansarbete 
 
Framtagning av kommunikationsplan 
Komplettering i medlemsregistret för framtagande av statistik  
  
 
 

Vår nya utbildnings- och evenemanggrupp  
 
mars-maj Grundkurs 
 
sept Höstresa – Dalsland 
 
sept/okt    Repetitionskurs / fortsättningskurs 
 
december Julfest i Stockholm 



 

 
Mälardalen/Stockholm 
 
Inom Mälarstammen område bor det en stor del utbor som har sina 
skogsfastigheter på distans. Det betyder att en stor del av de aktiviteter 
som vi erbjuder våra medlemmar fokuserar på kunskapsutveckling och 
erfarenhetsutbyte på kvällstid. Vår ambition är att genomföra 2-3 
kvällsarrangemang per termin och 1-2 halvdagsaktiviteter i skogsmiljö 
per år. 
 
Aktiviteter våren: 
Januari - Äganderättsfrågor samt ett exempel från verkligheten 
Februari  - Tips och råd vid plantering 
 Mars - Frågeställningar vid förvärv samt att tänka på inför deklarationen 
Maj/juni – Skogsexkursion 
 
Aktiviteter hösten: 
September  - Skogsexkursion 
Oktober  - Kvällsseminarium 
November - Kvällsseminarium 
 
  
  
Skånestammen 
 
2  mars Ekonomikväll.  Ekonomisk planering i skogsbruket ,. 

Skogsekonom Ingvar  Nilsson, Skogssällskapet 
 
 
14-15 maj 2-dagars studieresa till Blekinge.  

Besök i på Cecilia Rooths fastighet Flakulla där vi tar del av 
den kunskap om ekskogsskötsel som är dokumenterad av flera 
generationer. Föredrag av Cecilia Rooth som också visar fler 
möjligheter på skogsfastigheten som t.ex pyntegrönt odling 
och grillkolsframställning. 
Besök på Eriksberg: 915 ha naturreservat och samtidigt 
inhägnad mark som är Nordens största viltsafari park . 
Guidning och safari. Övernattning i närheten. 
Studiebesök på Södra Cells pappersbruk  i Mörrum  

 
 
maj              Röj- och motorsågskurs i Skåne   
 



Aug /Sept  Naturturism!! Besök i medlemsskog hos Cecilia Timner och 
studiebesök på Nyrups Naturhotell som fick kommunens 
miljöpris 2016. 
   

Okt         1. Gustavsborgs Säteri guidning av Pär Bylund. Förtaget 
förvaltar både egen och andras skogar, satsar på biobränsle
  

 
 
Okt 2. Skogforsk :Besök på Ekebo i Svalöv, ämne ej bestämt. Vi vill 

vara aktuella! 
 
 
Dec Julfest m mat 
 
 
 
° Skogens vatten med Camilla Logarn. Vårt vatten är en tillgång, 

skyldighet och vad skall vi göra. 
 Studiecirkel 
 
 
 

Örebrostammen 
 
 Mars- Studiebesök på Handelsbanken i Örebro 
 
April - Länsförsäkringar Bergslagen  
 
September-Oktober - skogsdag i medlemsskog 
 
November-December - julsammankomst 
 
 
 

Västerbottenstammen 
 

Glädjande nog har vi fått så pass många nya medlemmar i närområdet 
(Umeå med omnejd) att det är realistiskt med fysiska möten. Det första 
kommer att hållas i april (efter påsk), innehåll ej bestämt än.  
 
Vi har äntligen fått igång en fungerande epostlista, Västerbotten och 
Norrbotten. Vi är också intresserade av att ordna fler 



webföreläsningar/möten. I övrigt är vi öppna för att som förra året 
"hänga på" andra aktörer som Skogsstyrelsen och SLU. 
 
  
  
 
Dalastammen 
 
9 februari   Med Skogsstyrelsen Mina sidor m m  
10 mars       Swedbank i Mora 
 

 

Östgötastammen 
 
9/2  Laserscanning,  
6/4 Lantmäteriet,  
20/5  Exkursion på Hamra gård. 
 
Fortsättningskurs september –oktober 
 
Oktober  Skogstjänst med fokus på grön näring, 
Nov-dec  Julbord och ev besök på Väderstadverken. 
  
 


