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Vinnare i 2016 års värvningskampanj blev…
… Katla Kindestam Nilsson i Östgötastammen som värvade fyra nya
medlemmar - Grattis säger Spillkråkan och ger ett fritt medlemskap iår
samt spillkråketermos! Även sex övriga pristagare får pris, delas ut på
årsmötet.
Vi andra får ytterligare en chans då kampanjen fortsätter även under
2017, t o m 30 november.
Efterspel från seminariet om Äganderättsfrågor
Efter Mälarstamsseminariet i januari om
äganderätt, talerätt och intrång med Björn
Galant LRF och spillkråkan Monica
Johansson, bjöds styrelsen in för att
diskutera gemensamma intressen utifrån
skogsägarperspektivet – Frihet under
ansvar. Att lyfta att vi skogsägare gärna
tar ansvar.
Styrelsen hos LRF i Stockholm.
Skogen toppar kvinnors företagande
LRF har letat upp intressant statistik och jämförelse vad gäller kvinnors
företagande – där kvinnorna är i topp i just skogsföretagande. Sträck på
dig kvinnliga skogsägarföretagare!

Årsmöte 2 april
Underlag till årsmötet i form av Verksamhetsberättelse om allt vi gjorde
2016, Årsbokslut, Revisionsberättelse samt verksamhetsplan för vad vi
planerar iår m.m. ligger på hemsidan, under medlemsfliken,
Årsmöteshandlingar http://spillkrakan.se/endast-medlemmar/
Cecilia har doktorerat på Douglasgran - Grattis!
Vår medlem Cecilia Malmsten, som är utbildad
jägmästare och undervisar på
Linnéuniversitetet i Växjö, disputerade i ämnet
Douglasgran i februari, närmare bestämt
”Planting and survivability of Douglas fir
(Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) in
Sweden: Questions of seedling storability, site
preparation, bud burst timing and freezing
tolerance”. Cecilia försvarade sitt arbete under
Cecilia blir uppvaktad vid promoveringen . cirka en timmes tid med bravur och kan
Fotat av Katarina Brunnström, på plats för titulera sig Dr Cecilia Malmsten. Stort grattis!
Spillkråkan.
Det var extra festligt att den amerikanska
professor som var opponent hette just Douglas)
Kolla dina servitut på fastigheten!
Sedan 2013 gäller förnyelselagen, och som fastighetsägare kan det vara
bra att känna till den och vad den innebär. Många äldre inskrivningar av
rättigheter är inaktuella eller felaktiga. På grund av att man önskar städa
bland gamla inaktuella inskrivningar etc. så har förnyelselagen
tillkommit. Den innebär att inskrivningar som har beviljats före 1 juli
1968 kommer att tas bort från fastighetsregistret. Men har du fortfarande
nytta av rättigheten? Då kan du anmäla om förnyelse innan utgången av
2018. Länk till Lantmäteriets hemsida, där mer information finns:
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/Tillgangtill-annans-mark/Fornyelselagen/
Efterlysning! Har du en skogs-känning?
Har du erfarenhet av lobbying? Kontakter i skogssverige? Styrelsen
efterlyser medlemmar som har känningar eller vet hur man agerar för att
Spillkråkan ska kunna påverka mer i skogssverige. Kontakta
styrelsen@spillkrakan.se.
Har du svarat på enkäten om ytterligare uppgifter till
medlemsförteckningen?
Gabrielle har mejlat ut enkät ang ytterligare uppgifter till
medlemsföreteckningen. Upprinnelsen är ny lagstiftning ang lagring av
personuppgifter samt att styrelsen måste kunna styrka att våra
medlemmar är över 15 år och att vi är rikstäckande, när söker bidrag. Är
även intressant att veta hur mkt skog spillkråkorna äger tillsammans,
svaren hittills visar att Spillkråkans medlemmar tillsammans äger 19 000
hektar skog! Har du inte svarat ännu, v v gör det. Vid ev frågor kontakta
kassor@spillkrakan.se.

Om oss
Spillkråkan finns på facebook och på www.spillkrakan.se
och vill
- stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen,
- öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk
- bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte
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