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Verksamhetsplan för Spillkråkan 2019
Aktiviteter som vi planerar att genomföra bidrar och hjälper oss att uppnå
Spillkråkans mål. Dessa 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 och har sin skop är man välkommen på alla
evenemang.

Styrelsen
29 Januari Jämställt skogsbruk, Stockholm
En föreläsning i att skapa ett jämställt skogsbruk med Gudrun
Schyman och Jesper Fundberg
10 april

BESKA-projektet, Delsbo
Inbjudan att delta i BESKA-projektet
(Bekämpning av skogsskador i Mellannorrland)

28 april

Årsmöte, Stockholm

28-30 juni Nordiskt möte för kvinnor i skogsbruket, Jönköping
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hösten

Medlems och stammöte

Dec

Julfest

Löpande

-

-

Kråkrör, 4 nr/år
Hemsidan för Spillkråkan och Nordisk konferens 28-30 juni
Spill-in på Grand hotell i Sthlm första torsdagen i månaden
PR- och informationsarbete – avtryck i media
Påverkansarbete,
- BESKA – Bekämpning av skogsskador i mellannorrland
- FRAS – framtidens skogsskötsel i södra Sverige,
forskningsprojekt via Linnéuniversitet i Växjö 2018-2021
Andra kvinnliga nätverk, NIKK
Hållbart skogsbruk
Statistik
Genusperspektiv/Jämställdhetsgrupp – framtagning av
handlingsplan för Spillkråkans jämställdhetsarbete
Få fram adresslista via Lantmäteriets för att nå ut till
kvinnliga skogsägare.

Utbildning- och evenemangsgruppen
- årsmöte, -årlig resa, - utbildningar, - julfest.
Ansvariga: Kärstin Nilsson Björk och Margareta Wåström

Skånestammen
6 mars

Skogscertifiering FSC och PEFC i Hässleholm. Skogs och
miljörevisor tillika jägmästare Lars-Anders Johnsson ger oss
en heldags utbildning. Vi får en ordentlig genomgång av
certifieringens alla sidor.
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10 april

”Bryn i skogen”, Björn Wiström, SLU, Alnarp visar och berättar
om olika skötselåtgärder och pågående forskningsprojekt på
Alnarp om vegetationsbyggnad och landskapsvård. Vi går också
ut i Alnarps landskapslaboratorium som är till för experimentell
design, konstruktion och skötsel.

Maj

Spill Inn på Grand i Lund

Sept

Spill Inn

Okt

Studiebesök på Åsljunga pallen som förädlar virke, sågar, torkar
och tillverkar lastpallar och många special pallar för ömtåligt
gods. Sågverket är från 60-talet men har naturligtvis utvecklats
och moderniserats och använder endast certifierat virke.

Nov /dec Julsammankomst med kransbindning och andra jularrangemang
med bl.a pyntegrönt och naturligtvis lite julmat.
Stamansvariga: Birgit Timner och Katarina Brunnström

Örebrostammen
12 Feb

Kurs om granbarkborreskador - Skogsstyrelsen i Örebro

25 April

Hyggesfritt skogsbruk och demonstration av drönare Skogsstyrelsen i Örebro

14 Maj

Besök på Svenska skogsplantors anläggning i Hallsberg

Okt

Besök i medlemsskog

Nov

Inbjudan av Billerud Korsnäs Skog

Dec

Julsammankomst

Stamansvariga: Ingegärd Wedendal och Marianne Björklund
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Stockholm & Mälarstammen
12 feb

Ägande- och brukanderättsutmaningar i skogen. Information
från Anna Treschow, Rättspolitisk expert på LRF Skogsägarna

2 april

Sågverken och deras verksamhet, Frescati Stockholm

Hösten Träff med försäkringsbolag
Skogsskador
Ev författarkväll
Stamansvariga: Marie Nylin och Margareta Wåström

Östgötastammen
11 feb

Skogsbilvägar, Norrköping

7 mars

Virkesbörsen, samverkan med Bondbönorna, Linköping

19-22 mars Motorsågskurs A+B
10 april

Röjsågskurs A

14 maj

Studiebesök Träullit, Österbymo, Ydre

sept

Länsstyrelsen- viltfrågor

okt/nov

Äganderätten

dec

Julbord med besök innan hos Landshypotek

Stamansvarig: Katla Kindestam-Nilsson
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Smålandsstammen
15-16 mars Skogsdagar på Korrö. Skogsstyrelsen är arrangör för denna
aktivitet för hela familjen och alla skogsintresserade är
välkomna. Spillkråkan Småland kommer att medverka som
utställare, kom gärna med!
5 april

Skogsträff i Ljungby. Vårens första träff innehåller en
intressant presentation av Virkesbörsen , en marknadsplats
för sälj/köp av virke på nätet. På eftermiddagen ska vi
introduceras i KATAM, en ännu ej släppt app för
volymmätning av stående skog

24 maj

Försommar i Skåne! Vandring i Alnarps arboretum med
guidning av vår Spillkråka Cecilia Nilsson!

1 juni

Skogsträff i Bästerås, Liatorp hos vår Spillkråka Birgitta
Strandberg. Medverkar gör Magnus Strandberg från
Skogsstyrelsen

Stamansvarig: Annelie Johansson

Dalastammen
24 juni

Exkursion i Siljansfors försökspark

Stamansvariga: Ingrid Talu och Eva Åkerlund

Västerbottenstammen
9 mars

Marsträffen på SLU i Umeå
En konkurrenskraftig och inkluderande skogssektor. Genom
Marsträffen vill NYKS visa att det finns stora fördelar med att
samarbeta och finna gemensamma lösningar på
branschövergripande problem.
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Stamansvariga: Beverly Bjerke och Kerstin Grahnen

