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Stämman avklarad
Den 13 april genomförde vi traditionsenligt vår
stämma, denna gång med osedvanligt högt deltagande. Möjligen berodde det på Anders Ringströms intressanta anförande om projektet ”One
Tonne Life”. Ett spännande försök i Hässelby,
där en familj försöker anpassa sin konsumtion
av livsmedel, resor och boende till en långsiktigt
hållbar utsläppsnivå av koldioxid.
Vid stämman fick vi en ny – eller snarare nygammal, återanvänd som någon sa – ordförande
i Lars Olsson. Till nya styrelseledamöter därutöver valdes Sven Sunesson, känd Kronobergspolitiker och Anne-Catrin Almér, som representerar länsstyrelsen i Jönköping. Till nya suppleanter valdes Matts Andersson, Svenska Kockars Förening, Ann-Margreth Johansson, Scandic
Hotels, Mirjam Johansson, Sävsjö kommun,
Per-Åke Lindström, Kf Göta och David Stigson, Linnéuniversitetet.

Första styrelsemötet
Verksamhetsårets första styrelsemöte genomfördes den 27 maj. Då valdes Per-Anders
Persson, Länsstyrelsen Kronoberg, till vice
ordförande och att tillsammans med ordföranden samt Ann-Cathrine Carlsson, LRF Sydost
utgöra Miljöresurs Linnés arbetsutskott.

Projekten
Vid styrelsemötet gjordes en genomgång av
projektläget. Logistikresan – hur kommuner
genom tredjepartslogistik kan förbättra trafikmiljön och stimulera småskaliga producenters
försäljning av livsmedel – är lyckosamt genomfört med avseende på såväl deltagande som
ekonomi och nu slutredovisat. Unga Ekokockar har avverkat de sex regionfinalerna och
fokus är nu på riksfinalen i Växjö den 17 september. Dessförinnan kommer projektet att
”visa upp sig” under Almedalsveckan i samarbete med Coop.
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Miljösmart - mer än klimatsmart som bland
annat innehåller utbildning av kökspersonal möter
en ökad konkurrens. Vi uppmanar därför alla våra
medlemmar som har ett behov av utbildning inom
området att ta en kontakt med någon av oss nedan.
Vi har ett spännande upplägg och resurser att under
hösten genomföra fler kurser än vad som för
närvarande är inbokade.
Miljöresurs Linnés framtid
Den nya styrelsen fick också möjlighet att diskutera hur Miljöresurs Linné kan profilera sig ytterligare. Hållbar utveckling är bra men sannolikt ett
alltför brett område med avseende på såväl kompetens som resurser. En fokusering på livsmedel, närproducerade och/eller ekologiska, framstå som sannolik, men diskussionen kräver en fortsättning. Vi
ber att få återkomma.

Övrigt
Därutöver kan vi konstatera att vi är engagerade i
en förstudie om hur man på bästa sätt kan använda
gården Solberga på Öland som ekologiskt matcentrum samt att också i en förstudie – benämnd
Campus Linné – utreda förutsättningarna för ett
virtuellt kompetenscentrum för hållbar utveckling.
Ekonomin under 2011 är tillfredsställande om än inte
lysande, antalet medlemmar är praktiskt taget oförändrat. På längre sikt krävs såväl fler medlemmar,
framför allt utanför Kronoberg, samt en mer långsiktig finansiering än vad nuvarande projektmedel
kan erbjuda. Idéer är mer än välkomna.
Avslutningsvis vill vi önska alla våra medlemmar en
riktigt skön sommar och ber er reservera den
16-17 september för MAT2011. Vi återkommer med
inbjudan.
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