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Digitalt årsmöte söndagen den 19 april
Spillkråkan har sitt årsmöte kl 15.00 söndagen den 19 april, denna gång digitalt. Anmälan är
öppen fram till den 12 april och dagordning mm finns på medlemssidan under årsmöte.

Spillkråkans resa till Österrike 2020
Spillkråkans resa 2020 till Österrike måndagen den 25 – onsdagen den 27 maj är på grund
av den rådande coronasituationen inställd. Hela konferensen i Österrike är uppskjuten på
obestämd tid.

Spillkråkan växer – kom och hjälp till!
Det är roligt att Spillkråkan blir alltmer känd och får fler medlemmar. Vi behöver också vara
fler som hjälper till i Spillkråkans ideella verksamhet både lokalt och centralt. Vill du var en av
dem som arbetar aktivt i Spillkråkan? Hör av dig till ordforande@spillkrakan.se så berättar
hon mer.

Spillkråkans stammar
Pga coronaviruset och de nya föreskrifter och allmänna
råd som Folkhälsomyndigheten gått ut med till
föreningslivet, måste Spillkråkan styra om i sin
programverksamhet.
Föreläsningar med fysiska träffar ställs in och vi försöker
ersätta med webbsända träffar istället. Du hittar
uppdaterade program på Spillkråkans Hemsida.
https://spillkrakan.se/kvinnliga-skogsagare/aktiviteter/

Möte för stamansvariga
I januari samlades de stamansvariga och några ur styrelsen för sin årliga träff. Många bra
diskussioner blev det under trevliga former.
Marie Nylin presenterade en bra modell för medlemmarnas livscykel och en omarbetad
rollbeskrivning för stamansvariga togs fram på mötet. Stort fokus lades på strategin. Träffar
med styrelsen planeras i stammarna i höst, för att få inspel till Spillkråkans strategiska plan
inför 2021.

Spillkråkan i Europaparlamentet
Se intervjun med Kerstin Dafnäs efter hennes anförande i Europaparlamentet i januari
https://spillkrakan.se/videoarkiv/

Utbildnings- och evenemangsgruppen
Inga-Lill Berneskog är ny och efterlängtad medlem i Spillkråkans Utbildnings- och
evenemangsgrupp och utbildningsaktiviteter planeras för hösten.

: info@spillkrakan.se

: @spillkrakan

Nordiskt samarbete
Spillkråkan har undertecknat ett samarbetsavtal med skogskvinnor i
Norge och på Island.
Läs mer om avtalet här:
https://www.skogen.se/nyheter/paskrivet-for-nordiskt-samarbete

Kunskapstips i coronatider
Nu när de fysiska träffarna är få, är det ett utmärkt tillfälle att istället
följa Skogspodden med Per och Bo Jonasson.
Det är en podd om skogsbruk med fokus på privatägd skog och du
hittar den där poddar finns eller på www.skogspodden.se.
Några av er minns säkert Per som en mycket uppskattad föreläsare
på mötet i Jönköping förra sommaren.

Axplock från skogsnäringen
- Skogsutredningen jobbar på för fullt - tack alla medlemmar som skickat in synpunkter till
utredningen.
- Näringsdepartementet har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att under 2020-2022 genomföra
åtgärder för en jämställd skogsnäring, enligt de förslag som lämnades förra året (och som
Spillkråkan lämnat inspel till).
- NYKS genomförde sin andra Marsträff med tema normkreativitet, läs mer här

Skogsägande
Spillkråkans medlemmar kan lämna uppgift över hur mycket skog de innehar. 74 % av våra
medlemmar han lämnat uppgift om sitt skogsinnehav.
Sammanlagt har dessa Spillkråkemedlemmar angivit att de äger en
sammanlagd skogsareal på mer än 66.000 ha.

Om Spillkråkan
Spillkråkan bildades 1998 och har idag fler än 500 medlemmar.

Spillkråkans mål
Spillkråkan vill genom sin verksamhet
- stärka kvinnors inflytande inom den svenska skogsnäringen
- öka kunskap och medvetenhet om hållbart skogsbruk
- bygga kvinnliga nätverk för kunskapsutveckling och erfarenhet
Här äger Spillkråkans medlemmar sin skog

Spillkråkans Hemsida

Spillkråkans Facebooksida

På Spillkråkans Hemsidan hittar du mycket
information om föreningen och våra
många olika träffar och utbildningar
www.spillkrakan.se

Spillkråkan finns också på Facebook
https://www.facebook.com/Spillkrakan/
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