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Verksamhetsplan för Spillkråkan 2018
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 50-tal aktiviteter för medlemmarna runt om i
Sverige. Oavsett var man bor är man välkommen på alla evenemang.

Styrelsen
22 april

Jubileums-årsmöte, Foresta, Lidingö

14-16 sept Jubileums-resa till Dalarna
hösten

Medlems och stammöte

Dec

Julfest

Löpande Nordiskt samarbetsprojekt med andra kvinnliga nätverk inom
skogsbruket
Påverkansarbete för ett jämställt och hållbart skogsbruk
PR- och informationsarbete
BESKA - Skogsskadeprojektet
FRAS – Framtidens skogar i Skåne, projekt Linnéuniversitet i
Växjö
Hållbart skogsbruk
Statistik
Kråkrör/ Hemsidan / Facebook/ Instagram
Spill-in på Grand hotell i Sthlm första torsdagen i månaden
Utbildning och evenemangsgruppen:
- Årsmöte, - Jubileumsresa, - Utbildningar, - Julfest
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Skånestammen
2 Feb

Besök hos Terri skogsmaskinstillverkning och IKEA´s
produktutvecklingsavdelning i Älmhult

6 Mars

Spill In på Grand i Lund

April

Österlendag med besök på bl.a. alpacka gård. Är alpacka ett bra
alternativ i beteshagar, hur lättskötta är de. Vi får svar på många
frågor vid besöket på Österlens alpacka som drivs av en av våra
medlemmar Ann Marie Gerber-Santesson
Kvinnlig företagsamhet: Gudrun och Anna Schyman berättar om
tankar och knep för bra verksamhet

Aug

Spill In på Grand i Lund

Sept

Certifiering vad gäller. Vi tittar både på teorin och gör
fältövningar för att se verkligheten

Okt

SLU träff på Alnarp eller Ekebo

Nov/dec Julbord
Reservplan Skogsstyrelsens dag om Skog med variation

Örebrostammen
24 mars

Askskottsjuka och andra sjukdomar på träd. Stensta gård.
Forskaren och docent Pia Barkiund, SLU Uppsala

19 april

Lantmäteriet i Örebro.

Maj

Arial i Örebro

Sept

Egendomligt,en organisation för stärkt äganderätt till skog och
mark. Rikard Axdorf

Okt

Olika typer av arrenden
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Okt

Besök i medlemsskog

Nov-dec

Julsammankomst

Stockholm & Mälarstammen
Inom Mälarstammen bor det väldigt många utbor, alltså personer
som äger en skogsfastighet någon annan stans i Sverige men inte
är bosatt på fastigheten.
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.
En separat Utbildningsgrupp, inom styrelsen, arrangerar kurser i skogsbruk
(grund-, fortsättning, repetitionskurser) i Stockholm.
Årsmötet samt julfest arrangeras av styrelsen.
Jan

Bioraffinaderiet Domsjö – vi gör mer av trädet! Samt
presentation av Kampanjen Svenska skogen.

Feb

Lantmäteriet, Sveriges äldsta myndighet – arbetssätt och
framtid.

Mars

Skogsskador – hur kan vi förebygga och vad gör man när skadan
redan har skett.

Maj/Juni Skogsexkursion hos Spillkråka
Sept

Generationsskifte i skogen

Okt

Kvällsaktivitet med fokus på skog

Nov

Kvällsaktivitet med fokus på skog
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Östgötastammen
15 feb

Arrendeavtal med LRF Konsult

22 mars

Hur ser Handelsbanken på oss skogsägare?
Fokus på skog & lantbruk, pension & försäkring

26 april

Studiebesök på Skärblacka bruk, Billerud Korsnäs koncernen

Vår/höst Ny grundkurs som förläggs till vår och höst. April – oktober
Skogskurs/grundkurs 35h, 3 tillfällen i vår, 1 kväll och 2
heldagar och
likadant upplägg i höst
Aug/Sept Skogsexkursion i lyckad lärkproduktion
25 okt

Skogsstyrelsen- Mina sidor

Dec

Julbord med något studiebesök innan

Kronobergsstammen
Stammen är under uppbyggnad. Förhoppningen är ett närmare samarbete
med Linnéuniversitetet tex med inbjudan till öppna föreläsningar. Alla nya
medlemmar välkomnas med ett brev där det berättas om stammen och där
man välkomnas att såväl ta med kvinnliga släktingar/väninnor som att
komma med förslag på aktiviteter.
16 feb
13-16

Träff på Linnéuniversitetet Växjö
Hur arbetar Linnéuniversitetet med likabehandlingsfrågor
och hur förbereds studenter för ett (o)jämlikt arbetsliv?
#metoo-träff
Presentation av Skogsstrategi Småland.

28 april
10-15

Träff i norra Skåne
Julgransodling som affärsidé, odling-skötsel-försäljning
(programmet ej helt fastställt ännu)
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Maj

Ev Industribesök
(program ej fastställt)

27 oktober
10-15

SK♀GSDAG , Linnéuniversitetet Växjö
Föreläsningar kring ”Kvinnans roll i skogshistorien”.
Samarrangemang mellan de kvinnliga nätverken,
Skogshistoriska sällskapet, LNU.

Dalastammen
Möte med Landshövding Enander i Uppsala . Väntar på dag och tid.
Samma sak gäller Handelsbanken. Ämne värdering köpa eller sälja skog.
Vad kan banken vara behjälplig med?

Västerbottenstammen
Våren 2018 Genom SLU år vi möjlighet att delta i olika program i Umeå.
Vegetarisk soppa och bröd. Välkommen kl 12.00
14 feb

Genvägar till kunskap om det vilda

28 feb

Vad betyder egentligen bioekonomi? Ett samtal med
genusperspektiv på skogens möjligheter

14 mars

Genetiskt modifierade växter och växtmutanter Låter farligt,
men vad är det?

28 mars

Kan företag ta samhällsansvar och samtidigt gå med vinst?

11 april

Från monokultur till variationsrikt? Om det moderna
skogsbrukets historia

