Turné hos våra stamansvariga
Möt Katarina, stamansvarig i Skåne
Spillkråkan är organiserat i lokalavdelningar – stammar. Vi har för närvarande åtta stycken stammar, som finns
inom olika geografiska områden över hela landet. Vi har ställt tre frågor till Katarina Brunnström, stamansvarig
i Skåne.

.
1. Var är du geografiskt bosatt?
Jag bor på Skeinge Säteri i nordöstra Skåne. Det är en fantastisk gård från år 1640, vars bördiga skogar jag
och mina två barn har ynnesten att få bruka.
2. Vilken skogsupplevelse under senaste året vill du dela med dig?
Under det senaste året har vi jobbat aktivt på gården för att hitta lämpliga miljöer i skogsmarken
där vi kan skapa våtmarker i olika storlekar och utförande. Att komma ut i en mindre glänta i skogen,
hitta en vattenspegel och få uppleva det liv som så fort etablerar sig i form av växter och djurliv har
för mig varit detta årets stora upplevelse i min skog.
3. Varför du har valt att engagera dig aktivt i Spillkråkan och vilka är de positiva fördelarna?
När jag axlade ansvaret för fastigheten ville jag hitta andra kvinnor att bolla tankar med, det var då jag kom i
kontakt med Spillkråkan och Skogskvinns. Det var genom dessa nätverk jag förstod hur stark man kan bli
tillsammans och hur fantastiskt nätverkande är. De första åren deltog jag i alla träffar som Birgit Timner
anordnade samt de enormt välorganiserade resor som anordnas centralt av styrelsen. När Birgit frågade om jag
kunde ta över i Skåne inledde vi vårt givande samarbete. Att anordna träffar för våra medlemmar, som är så
engagerade och nyfikna, gör att vårt nätverkande och kunnande blir bredare och starkare.
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Skogliga nyheter
Skogsprogrammets Kunskapsseminarium
Ingrid Stjernquist deltog i december i seminariet med temat ”Vad menas med en politik för hållbart skogsbruk
och hur nås de jämställda målen om produktion och miljö?”. Några av hennes iakttagelser är att internationell
policy i framtiden i allt högre grad kommer att påverka svenskt skogsbruk samt att Skogsprogrammet tappat bort
äganderätten. Läs Ingrids sammanfattning här.
Renare vatten med enkla medel
Läs om spillkråkan Katarina Brunnström och hennes våtmark i skogsmark, den största i Skåne. på Skeinge säteri på
Spillkråkans hemsida.
Skogsägare behöver inte muskelstyrka!
Läs och inspireras av Spillkråkan Annelie Johansson. Här hittar du texten.
Hemvändare står inför många utmaningar
Läs artikel i tidningen Land Skogsbruk om vår Spillkråka Linnea Claesdotter om hennes val att lämna sitt kontorsjobb i
Stockholm för att flytta tillbaka till sin barndomsgård utanför Norrköping. Här hittar du texten.
Pilothub för kvinnliga skogsentreprenörer
Spillkråkan Sibylle Wenne m fl har startat ett initiativ för att hjälpa kvinnor att hitta kompletterande
affärsmöjligheter till sitt skogsägande. Läs mer här om deras pilothub för kvinnliga skogsentreprenörer.

Fysiska och digitala möten
Spillkråkans Stammar ställer in julaktiviteterna
I september och oktober har ett flertal av Spillkråkans Stammar genomfört fysiska träffar, vilket varit mycket
uppskattat bland medlemmarna. Tyvärr är nu alla julaktiviteter inställda på grund av gällande
pandemirestriktioner.
Örebrostammen
Lördagen den 3 oktober hade Örebrostammen en efterlängtad fysisk skogsdag på Eva Larsson Kullanders
gård Kägleborg. Vi fick en utomordentlig undervisning av Monica Pettersson från Skogsstyrelsen i Örebro om
allt som rör granbarkborren Allt blev mycket tydligt och åskådligt eftersom vi var i en granbarkborreskadad skog.
Dagen avslutades med medhavd matsäck, frågestund och trevlig samvaro på behörigt avstånd.
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Digitala möten/ webbinarier
Spillkråkan Haidi Andersson höll ett webinarium i november där ett 30-tal spillkråkor deltog.
Du som inte hade tillfälle att vara med kan se Haidis bilder på Spillkråkans Hemsida/Mina sidor/Minnesanteckningar
från träffar/Gemensamma aktiviteter. Här måste du använda lösenordet till Hemsidan.
Spillkråkans styrelse har digitala Spill In-träffar den första torsdagen i varje månad. Spillkråkans ordförande
Kerstin bjöd in till det senaste digitala Spill In torsdagen den 3 december där ett 15-tal spillkråkor deltog.
Spillkråkans utbildnings- och evenemangsgrupp samt de stamansvariga arbetar på att ta fram ett gemensamt
digitalt medlemsprogram. Vi räknar med att kunna genomföra ett digitalt seminarium och ett ytterligare
digitalt medlemsmöte i månaden under våren.

Övrig information
Anteckningsblock och tygkasse
I november skickade styrelsen ut ett block och en tygkasse, båda med Spillkråkans logga, till alla medlemmar
Hör av dig till Madeleine /e-mail/ om du paketet inte kommit fram till dig.
Grattis Kerstin!
Kerstin Dafnäs, Spillkråkans ordförande har tilldelats Föreningen Skogens utmärkelse Guldkvisten för år 2020!
Läs om Kerstin i tidningen Skogen under rubriken “Kerstin sprider budskap från Ragunda till Bryssel!”. Texten
hittar du här.
Ny hemsida för Spillkråkan
Vår hemsida, www.spillkrakan.se har blivit uppgraderad och klädd i ny skepnad. Ambition har varit att skapa
en tydligare struktur och bygga upp ett innehåll som gör det lättare för dig som medlem att orientera dig på hemsidan.
Exempel på förändringar:
Mer fokus på dig som medlem på startsidan med tex ett kalendarium och riktade tips
Sökmotor
Koppling mellan Facebook och hemsida
Marie Nylin och Lena Olausson har tillsammans med konsulten Åke Johansson på Travelproduction arbetat
fram den nya hemsidan. Fler förändringar kommer att ske på hemsidan under första kvartalet 2021.
Mejla gärna info@spillkråkan.se om du har några förbättringsförslag alternativt hittar språkfel
på den nya hemsida.
Nu är det dags att uppdatera Spillkråkans strategi
År 2015 träffades medlemmarna och lade en strategisk plan för åren 2015-2020, som föreningen arbetat efter
sedan dess.
Den här gången gör vi det lite annorlunda. Inom kort får du en digital enkät om dina önskemål för de
kommande 5 åren. Vi kommer sedan att följa upp enkäten med digitala gruppmöten stamvis. Strategin
kommer presenteras i samband med nästa årsmöte.
Med enkäten finns även en utvärdering styrelsen gjort över strategi och resultat 2015-2019.
Medlemsansvarig
Kontakta gärna medlemsansvarig Madeleine Saldner när du har frågor som rör ditt medlemskap och om du
vill uppdatera dina kontaktuppgifter. Mejlen är medlemsansvarig@spillkakan.se.
God Jul och Gott Nytt år
önskar Kråkrörets redaktör Lena Malmberg tillsammans med Spillkråkans styrelse
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