Kallelse

Årsmöte
Sveriges Arboristförbund SAF
Plats: Drottningholmsvägen 80 i Stockholm, T-banestation
Thorildsplan
Tid: 2018-03-17 kl 10.00
Hjärtligt välkommen att vara med och engagera dig i Sveriges snabbt växande och vitala
trädvårdsbransch. Vi har många intressanta och lärorika programpunkter och betydelsefulla
frågor att ta upp som påverkar dig som arborist och trädvårdare. Efter årsmötesformalian är
det lunch och på eftermiddagen lyssnar vi till två föreläsningar om gamla ekar och des miljö
och till en presentation av Husqvarnas nya modeller och batterisortiment.
Klart du vill komma? Fyll i här… https://goo.gl/forms/riWxD1Ikri7Ehn6a2

Dagens program
10:00

Registrering och kaffe.

10:30

Årsmötet börjar
Se dagordning nedan.

12.00

Lunch
(SAF bjuder medlemmar på vegetarisk lunch, bar till självkostnadspris).

13.00-14.00

Johan Lind, Oak Biodiversity
In his talk Johan Lind will depart from his book on oaks
and biodiversity from 2010. He will present both some
special Swedish oaks and many of the inhabitants of
Swedish pedunculate oaks, and how they interact with the
oaks and each other to create a rich web of life that
extends far beyond the borders of Sweden
Johan Lind is associate professor at Stockholm University
and his research focuses on understanding similarities
and differences between mental capacities of humans and
other animals to grasp how humans could become a
being with culture on a grand scale. He is also a nature
photographer and member of the Swedish Association for
Nature Photographers /N. You can see more on https://instagram.com/jlindphoto

14.20-15.00

Miguel Aramillo, Ekmiljöer och landskapsstrategier
Miguel är biolog på länsstyrelsen i Stockholm och berättar
om skyddsvärda rekordträd och konkreta åtgärder. Från
skötsel av miljöer och individuella träd till planering av
arbete där de förekommer. (In Swedish, with material
available in english)

15.30-17.00

Lasse Strandell, Husqvarna och Johan Tallqvist, Svensk Trädservice
visar upp och berättar om de nya Husqvarna motorsågarna 572 XP och 565 XP och
andra nyheter från Husqvarna Concept Store.
Lasse Strandell, flerfaldig Världsmästare i World Logging Championships och med över
35 års erfarenhet av professionellt skogsarbete och som instruktör inom Husqvarna.
Johan Tallqvist, även han före detta tävlande i World Logging Championships, pratar
om 572:an och sin egen uppfinning Sherpa El, vagnen som tar dig framåt.

Förslag till dagordning
§1.
§2.
§3.
§4.
§5.
§6.
§7.
§8.
§9.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

§10.

Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
Anmäl era motioner till peter@sverigesarboristforbund.se

§11.

Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för
det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

§12.

Fastställande av medlemsavgifter.

§13.

Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

§14.

Val av ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 2 år.
Mandattiden ska avpassas så att inte alla byts samtidigt.

§15.

Val av revisorer samt suppleanter.

§16.
§17.

Rapportering från VETcert.
Övriga frågor.

§18.

Mötet avslutas

Förbundets stadgar finns på vår hemsida www.sverigesarboristforbund.se

