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Årsmötet
Spillkråkan genomförde ett digitalt årsmöte den 19 april. Det är glädjande att fler än 30
medlemmar, spridda över hela landet, deltog.
Protokollet från årsmötet finns på Spillkråkans Hemsida/Medlemssidor/Årsmöteshandlingar
https://spillkrakan.se/medlemssida/.

Nya styrelseledamöter
Spillkråkan hälsar de nya styrelsemedlemmarna Madeleine Saldner och Ingrid Stjenquist
hjärtligt välkomna till styrelsearbetet. Madeleine kommer att vara medlemsansvarig samt
ingå i jämställdhetsgruppen och Ingrid blir Spillkråkans kontaktperson i det nordiska
samarbetet. De nya styrelseledamöterna presenteras på Spillkråkans Hemsida.
https://spillkrakan.se/kvinnliga-skogsagare/spillkrakans-styrelse/

Spillkråkans stammar och coronasituationen
Stammarna har tyvärr varit tvungna att ställa in samtliga vårens fysiska träffar på grund av
corona-situationen och i linje med Folkhälsomyndighetens föreskrifter. I stället har ett antal
digitala träffar genomförts.
Eftersom Folkhälsomyndigheten uttryckligen föreskriver att föreningar bör undvika fysiska
möten och istället om möjligt genomföra dem digitalt så måste Spillkråkan följa detta. Vi har
många i vår förening som är över 70 år och just nu har samhället inga lättnader för 70+.
Spillkråkan följer noga händelseutvecklingen och återkommer med besked när vi kan börja
med fysiska möten igen.

Digitala möten i höst
Spillkråkans utbildnings och evenemangsgrupp samt de stamansvariga arbetar för
närvarande på att ta fram ett gemensamt digitalt medlemsprogram inför hösten. Kontakta
gärna din stamansvariga om du vill se något speciellt på programmet i höst?

Konferens i Österrike flyttad till 2021
Konferensen Forests in Women's Hands i Österrike som ställdes in i maj har nu ett nytt
datum: 12-14 april 2021. Läs mer på https://forstfrauen.at/en/konferenz-2021. Registreringen
kommer öppna i november och vi återkommer innan dess med information om vi gör ett
gemensamt researrangemang eller ej.

Kerstin deltar i Elmiadalen den 30 juni
Elmiadalen har ett öppet och kostnadsfritt digitalt program i två dagar 29-30 juni. Spillkråkans
ordförande Kerstin Dafnäs deltar den 30 juni kl 14.25-15.00 i programpunkten Hur nyttjar vi

våra skogar bäst - idag och imorgon?

: info@spillkrakan.se

: @spillkrakan

Gå in på denna länk för att delta i konferensen och för att lyssna på Kerstin!

Skogsbränder
Sommaren är här och med den kommer i år som tidigare år ett antal skogsbränder att härja.
Titta och lyssna på Spillkråkans medlem Katarina Brunnströms erfarenheter från förra årets
skogsbrand på sin skogsfastighet i norra Skåne. Inslag i SVT Nyheter Skåne den 27 maj
2020.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/skogsagare-om-risken-for-brander-kanner-en-klump-imagen

Webbinarium om Röjning
SCA genomförde sitt första webinarium i samarbete med Spillkråkan
Jämtland/Härjedalen/Västernorrland onsdagen den 17 juni. Ett informativt seminarium om
röjning där Kerstin Dafnäs från Spillkråkan deltog. Webinariet direktsändes men kan också
ses på You Tube via denna länk.

Mail från Spillkråkan hamnar i skräpposten
Spillkråkan har sedan maj månad en ny mailleverantör. Nya mailleverantören har ett
kraftigare spamfilter vilket medfört att en del mail från Spillkråkan ev hamnar i skräpposten
hos medlemmarna. För att få in mailet i inkorgen som vanligt så godkänner man avsändaren
genom att frisläppa/godkänna mailet i Spam korgen.

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

Spillkråkans Hemsida

Spillkråkans Facebooksida

På Spillkråkans Hemsidan hittar du mycket
information om föreningen och våra
många olika träffar och utbildningar

Spillkråkan finns också på Facebook

https://www.facebook.com/Spillkra
kan/

www.spillkrakan.se

Hälsningar från en Upplandsskog och med en önskan att ni alla får en bra sommar med
trevliga stunder i skogen.
Redaktör Lena Malmberg

: info@spillkrakan.se

: @spillkrakan

