
Länsstämman 15 maj -16 

Att det hade lagts ner ett ganska rejält förberedelsearbete inför detta årsmöte gav resultat, 
det märktes senare med facit i hand. Mest kanske från Manne och Sofias sida. Bra jobbat! 
 
För somliga startade dagen tidigt med att fixa kaffe/te och tilltugg till alla som deltog i detta 
möte. Det var Manne, Ingegerd och Lena som stod med detta. T.o.m. så hade Manne med 
sig bröd som han bakat själv! Imponerande!! 
 

 
Här breds mackor i långa banor. Ingegerd, 
Lena och Manne. 

 

 
Suveränen Manne, dekorerar mackorna med 
förgätmigej!! Omsorgsfullt!! 

 
Därefter åkte vi ner till Högskolan där lämpliga lokaler ordnats för denna ”tillställning”. 
Deltagarna hälsades välkomna av oss i lokalkretsen där alla fick ta del av mackor mm. och 
samtidigt blev tillfälle för lite ”mingel” innan själva mötesförhandlingarna.  
 
Innan själva förhandlingarna startade kl. 10.00, så gjorde Manne en komprimerad 
presentation av Skövde Naturskyddsförening, vad vi jobbade med, ambitioner och resultat. 
 

 
Manne presenterar Skövde Naturskyddsförening. 



Självaste mötesförhandlingarna löpte mycket smärtfritt, delvis tack vare en rutinerad 
mötesordförande.  
 

 
Nån punkt i dagordningen som diskuterades 
var verksamhetsplanen. Denna 
kompletterades med ”Ängs och Hagmarker”, 
eller som formuleringen sedan blev, Mångfald 
inom Odlingslandskapet. 

 
 
 

 
Några alerta mötesdeltagare. 

 

 
 

 
Ekonomin var också en kärnfråga där 
Länsförbundets i särklass största utgift är 
skriften, Skaraborgsnatur. Ansträngningar har 
gjorts för att reducera kostnaderna, men utan 
nåt egentligt resultat. Länsförbundet vädjar till 
kretsarna om ett stöd på 5:-/fullbetalande 
medlem. 
 

 
 
 
 
 
 

Efter att ordföranden klubbat mötet avslutat, så blev det information från Sveriges 
Naturskyddsförening och kansliet Väst. Vad som önskas från kretsarna och vad dom själva 
har att erbjuda. 
 
 

 
Anita Brodén, från Sveriges 
Naturskyddsförening, höll ett föredrag. 
 
 

 
Det där med datorer och projektorer trivs inte 
ihop ibland. Inte ovanligt! Sofia gick bet! Haha. 

 
 

 



Annie Jonsson, ekolog och forskare vid Högskolan i Skövde, höll därefter en intressant 
föreläsning om Stormusslor och deras ekologi. Forskningsresultat redovisades från hennes 
egen och hennes studenters forskande genom ett antal år. Många nya fakta kan läggas till 
det som tidigare inte var känt.    
 

 
Annie Jonsson 
 

Nu började magen göra sig hörd hos dom flesta. Klockan var dryga 12.00. Det serverades 
färsbiffar med rotsaker, grönsaker mm. Tilläggas kan väl göras, att köttet kom från 
naturbetesmarkerna i vår egen fastighet, Hökaberg. Aberdeen angus heter rasen som betar 
där. Angusbiffar med tillbehör. Hahaha 
 

 
Mötesordförande Magnus Ljung, Falköping, 
blev avtackad av Sofia 

 
Här var det bara att gå lös bland biffar och allt 
vad det var. Hahahaha 

 
Nästa punkt i agendan var så klart höjdpunken på dagen. Invigningen av Wilsonskogen 
(Hästhagen), knappa kilometern SO om Simsjöns södra del. Deltagarna blev forslade upp dit 
med inhyrd buss, delvis beroende på att det annars kunde bli lite för mycket bilar på 
parkeringsplatsen där.    
 

 



Invigningen av Wilsonskogen  

 
Ulla Kjellander  höll ett litet anförande som till största delen handlade om historien bakom att hitta 
den lokalen som sedermera blev kallad Wilsonskogen. Det var många turer innan man kunde komma 
fram till en lösning som passade. Mycket jobb har lagts ner av Kurt-Anders Johansson i detta arbete.  
Därefter så höll Kurt-Anders en liten beskrivning av personen Bernt Wilson. Är det nån som kände 
Wilson bra så nog är det Kurt-Anders! 
Kurt-Anders fick därefter förtroendet att inviga Wilsonskogen genom att dra skynket av den ganska 
nyssens uppsatta skylten. Vem skulle annars gjort det?  
  

 
Alla som var med upp till Wilsonskogen. 



Man får gå c:a 250m upp mot området i en stigning som kan vara lite krävande för dom med 
lite sämre kondis. Men alla kom upp, t.o.m. någon med kryckor. Bra gjort! 
 
Utgångpunkten för vår exkursion blir en mindre bokskog, med c:a 100 åriga bokar. Rolf-
Göran kallar denna plats för Wilsontorget, vilket är ett passande namn. 
Väl däruppe så indelades hela ”skocken” i 4 grupper och blev tilldelade var sin guide. Sofia, 
Ingvar, Kurt-Anders och Rolf-Göran. Manne höll på att förbereda kaffet som skulle vara klart 
när alla gått ”rundan”.  
Wilsonskogen innehåller lite olika biotoper, beroende på vilken höjd man befinner sig på 
t.ex. Lite kalkrikt i dom lägre delarna där man hittar blåsippa som indikerar detta och sen lite 
högre upp så närmar vi oss diabasen där det blir lite ”fattigare” och surare. Alla syntes vara 
nöjda med rundan och var nog smått impade av den kunskap våra guider har.  
Som sagt tidigare så hade Manne fått fyr i brasan och kokat sitt kaffe. Några muffins bjöd 
han på dessutom. Alla var nog eniga om, att hade dom inte fått det där kaffet, så hade dom 
nog inte överlevt! Hahahahaha. 
 

 
Sofia ger järnet som guide. 
 

 
Manne ser man alltid glad, vad han än gör! 

 
En hel del eftersnack blev det vid fikat i ”Wilsontorget”. 


