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Inledning
Föreningen Rädda Regnskog, nedan kallad Rädda Regnskog, bildades den 9 april
2005. År 2006 är föreningens andra verksamhetsår. I stadgarna definieras
föreningens syfte på följande sätt:
”Föreningen skall verka för att tropisk skog skyddas, och i skogligt utarmade
områden, återställs och bevaras. Detta bör ske i nära samarbete med lokal
befolkning”.

Projekt Cambugán

Cambugánskogen i Ecuador har ett mycket högt skyddsvärde. Vissa delar är i princip
opåverkade av människor och artrikedomen är mycket stor. Rikedomen av lianer,
orkidéer och mossor är påfallande, och likaså djurlivet som ännu inte till fullo har
undersökts. Skogen hotas av uppodling, av illegala avverkningar och av
penningstarka personer som vill investera i turistanläggningar.
För att Cambugánskogen ska bevaras långsiktigt samarbetar föreningen med de sex
familjer som bor i dalgången längs floden. Byborna garanteras rätten att bruka delar
av skogen och sin odlingsmark. Tillsammans vaktar man skogen mot illegala
timmerhuggare. En liten skola har startats för byns barn. De personer i Ecuador som
arbetar för att skydda Cambugán är medlemmar i de ideella organisationerna
Fundación Cambugán och Instituto Allpa Janpirina, med bas i Quito. Det är Allpa som
har det ekonomiska ansvaret. I Sverige får de stöd av Föreningen Rädda Regnskog
och Nätverket Cambugáns Vänner. Att samla in pengar till Cambugánskogen i
Ecuador har varit Rädda Regnskogs första projekt.

Gåvobevis
Under 2006 har Rädda Regnskog sålt 157 gåvobevis för totalt 65 810 kr. Minst 80
procent av intäkterna från gåvobevisen här i Sverige skickas till vår partner i
Ecuador, och minst 50 procent av intäkterna går till markköp. En del resurser behövs
även för den juridiska processen kring markköpen och att vakta skogen. Som mest
20 procent av intäkterna från gåvobevisen här i Sverige används för att täcka
ofrånkomlig administration (porto, kuvert, tryck av gåvobevis, bankavgifter etc.)
Birgitta Forsmark i Gävle står för utskick av gåvobevis.
En gåva på 100 kr skyddar ungefär 500 kvadratmeter skog. Men det räcker inte att
köpa marken för att den ska vara säkrad. Själva legaliseringsprocessen kostar också
pengar. Samtidigt krävs aktiva insatser för att skydda skogen från illegal avverkning,
för att hindra vägbyggen och uppodling. Bland annat måste skogvaktare utbildas,
utrustas och få lön. Av de pengar vi sänder till Ecuador går hälften till markköp.
Andra hälften används till nödvändiga åtgärder för att skydda den köpta skogen.
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Aktiviteter
Under året har Pella Larsson haft två föredrag om Rädda Regnskog på
Djurgymnasiet, vilket har inbringat 2000 kr per gång. I slutet på maj var Margareta
Nilsson från Rädda Regnskog på ett kort besök i Quito i Ecuador. Hon träffade Jeff,
Valentina och Ana från samarbetsorganisationen i Ecuador, och den advokat som
hjälper till med den sega processen för att få lagfart på den skog som köpts in.

Samarbeten
Rädda regnskog har under året blivit medlem i Föreningen Lyktan i Gävle som har en
bra struktur för frivilligorganisationer. Rädda Regnskog har även påbörjat ett
samarbetsprojekt med Kommunikation utan gränser för att ta fram en
informationsfolder (se nedan).

Hemsida och djungelpost
Föreningens hemsida är www.raddaregnskog.se och har varit uppe sedan augusti
2005. Hemsidan har fått en bra placering på sökmotorn Google och flera
intresserade har fått kännedom om föreningen via Internet. Via hemsidan nås
föreningens kontaktpersoner, man kan beställa gåvobevis och få information om
projekt m m.

Media och marknadsföring
Inför julen 2006 skickades Djungelposten med en uppmaning om att regnskog är
den bästa julklappen. Även styrelsen spred denna information till sina respektive
nätverk vilket ledde till ett stort tryck på försäljning av gåvobevis inför julen.

Logo
2006 beslutade styrelsen om föreningens logotyp som ska börja användas i tryckt
material samt har lagts upp på hemsidan. Ulf Lindahl, grafisk formgivare, hjälpt
föreningen med att arbeta fram logon.

Informationsmaterial

Rädda Regnskog kontaktade hösten 2006 Kommunikation Utan Gränser i syfte att
inleda ett samarbete kring olika informationsinsatser. Ursprungligen uttrycktes en
önskan om att få hjälp med produktion av affisch, flyers, klistermärken, roll-ups
samt utveckling av hemsidan. Efter ett första möte med avgränsades
projektförfrågan till att först och främst innefatta produktion av informationsbroschyr
då Rädda Regnskog känner ett stort behov att ha ett handfast material att dela ut till
intressenter. Arbetet med en mer professionell och layoutad broschyr påbörjas
således under våren 2007. Till dess att den är klar använder Rädda Regnskog en
tillfällig broschyr med information om verksamheten.
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Ekonomi
17 personer har varit medlemmar i föreningen vilket har gett totalt 2 230 kr. Två
utbetalningar om totalt 55 204,23 kr har sänts till samarbetsorganisationen Allpa i
Ecuador. År 2006 samlade Rädda Regnskog in totalt 65 810 kr. Samma siffra 2005
var 36 051 kr vilket innebär en ökning med 81 procent. Överskottet för 2006 blev 29
307,91 kr, att jämföra med 20 928 kr 2005. I mitten på september 2006 skickade
Rädda Regnskog 35 000 kr till Projekt Cambugán. Det motsvarar ett köp av 17,5
hektar molnskog. Sammanlagt i år har vi bidragit med 56 000 kr. Under 2006 har
föreningen haft kostnader på 5 411 kr. Vår policy om att använda max 20 procent till
administration hade möjliggjort kostnader på 15 432 kr. Föreningens plusgirokonto
är 41 42 41 – 0 och organisationsnummer är 80 24 27-9112.

Styrelse och medlemmar
Under året har föreningen haft 17 betalande medlemmar. Föreningens kassör är
ansvarig för upprättande av ett medlemsregister. Föreningen har haft 9
styrelsemöten under året. Revisor är Margareta Öhlén, auktoriserad revisor.
Styrelsen har under 2006 bestått av:
Jens Forsmark, ordförande
Anna Telestam, sekreterare
Göran Bardun, kassör
Pella Larsson, kontaktperson Cambugán
Margareta Nilsson, webbredaktör och kontaktperson Cambugán
Ylva Rylander, markandsansvarig
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