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Inledning
Föreningen Rädda Regnskog Sverige, nedan kallad Rädda Regnskog eller
föreningen, bildades våren 2005. Sedan starten har föreningen upplevt ett
ökat intresse bland allmänhet och media. Genom den miljödebatt som förs
i samhället har insikten om hur viktigt det är att bevara regnskogen
kommit till fler människor. Detta märks bl.a. i en ökad efterfrågan på
gåvobevis från både privatpersoner och företag, fler aktiva medlemmar
och att den första lokalgruppen har startat.
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 Ca mbugán
Under 2008 har föreningen skickat 247 491 kr till Ecuador. Pengarna går
till nya markköp i den mycket artrika och skyddsvärda Cambugánskogen
och till arbetet med att skydda den. Att samla in pengar till Cambugánskogen i Ecuador är Rädda Regnskogs första och fortfarande enda projekt.
Rädda Regnskog samarbetar med organisationen Fundación Cambugán i
Ecuador. De ansvarar för det praktiska arbetet med markinköp och långsiktigt skydd av skogen. Det är till dem som Rädda Regnskog skickar
insamlade medel. Samarbetet och kommunikationen mellan Rädda
Regnskog och Fundación Cambugán fungerar bra och vi arbetar aktivt för
att hela tiden förbättra rutiner för uppföljning och avrapportering av
skogsinköp och skogsskydd.
Under 2008 har Fundación Cambugán, köpt 315 hektar mark i Cambugánflodens avrinningsområde, varav 245 hektar skog och 70 hektar betesmark
som hänger samman med skogsmarken. Rädda Regnskog har finansierat
dessa markköp.
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 bl.a. av
uppodling och av illegal avverkning. 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 av bönderna har anlitats på halvtid som skogvaktare
under 2008. Det långsiktiga målet är att hela det framtida skogsområdet
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ska bli ett "samfällighetsreservat" som ägs gemensamt och förvaltas av
lokalbefolkningen. Vår samarbetsorganisation Fundación Cambugán har
under året genomfört flera aktiviteter som syftar till att stärka
lokalbefolkningens engagemang för naturen och reservatet. Bland dessa
kan nämnas:
- Miljöutbildning för lärare i lokala skolor
- Naturskola för skolbarn med besök i Cambugánskogen och på nationalherbariet i Quito
- Trädplantering och sopsortering med skolbarnen
- Stöd till bildandet av en miljökommitté hos de lokala myndigheterna

Gåvobevis
Under 2008 har Rädda Regnskog sålt gåvobevis och mottagit gåvor för
totalt 338 066 kr. Många privatpersoner ger bort gåvobevis som present,
men även företag väljer att ge bort gåvobevis till sina anställda och som
symboliska gåvor vid affärsuppgörelser. Rädda Regnskog har infört
möjligheten för företag att köpa gåvobevis mot faktura vilket utnyttjats allt
flitigare.
En gåva på 100 kr skyddar för närvarande ungefär 500 kvadratmeter skog.
Minst 80 procent av intäkterna från gåvobevisen här i Sverige skickas till
vår partner i Ecuador, och minst 50 procent av pengarna vi sänder till
Ecuador går till markköp. Andra hälften används till nödvändiga åtgärder
för att skydda den köpta skogen. Bland annat krävs aktiva insatser för att
hindra vägbyggen och uppodling, och skogvaktare måste utbildas, utrustas
och få lön. Det krävs även resurser för den juridiska processen kring
markköpen.
Som mest 20 procent av intäkterna från gåvobevisen här i Sverige får
användas för att täcka ofrånkomlig administration (porto, kuvert, tryck av
gåvobevis, bankavgifter etc.). Av 2008 års intäkter har föreningen använt
10,3 procent till administration.

Tack Birgitta – välkom men Jonatan!
Under första halvan av 2008 ägnade föreningen mycket energi åt att hitta
en ny person som ideellt ville sköta utskicken av gåvobevis istället för
Birgitta Forsmark. I början av september 2008 avslutade Birgitta sitt
uppdrag och Jonatan Kindh övertog ansvaret. Jonatan bor i Göteborg och
har ett företag som bl.a. arbetar med olika former av utskick. Nyheter som
införts är telefontid på dagtid och att utskrifter på gåvobevisen sker via
dator istället för som tidigare för hand. Föreningen vill rikta ett stort tack
till Birgitta för hennes insatser och önska Jonatan hjärtligt välkommen i
sitt nya uppdrag. Birgitta jobbade för föreningen från 2005 till hösten
2008. Birgitta avtackades av föreningen med blommor och present vid en
ceremoni i Gävle.
3

Aktiviteter
Under 2008 har Rädda Regnskog genomfört ett antal aktiviteter. En
regnskogsgala anordnades under våren, ett regnskogsrave under hösten
och några styrelsemedlemmar deltog i klimatdemonstrationen Climate
Walks.
Over the Rainforest
Viktor Rydbergsgymnasiet i Stockholm ordnade en regnskogsgala i april
och lät hela intäkten på 34 000 kronor gå till Rädda Regnskog. Under
galakvällen anordnades konserter, föredrag, en basar och en
konstutställning och alla var välkomna att besöka galan. Dessutom var
många företag med och sponsrade i form av gåvor och pengar som går
direkt till skydd av regnskog. Pella Thiel och Ylva Rylander från
föreningen var där och berättade om regnskog och sålde gåvobevis.
Föreningen tackar Viktor Rydbergs gymnasium för ett utmärkt
arrangemang.
Climate Walks
I början av december varje år hålls en världsomfattande demonstration för
att hejda klimatförändringen, Climate Walks. Flera av föreningens
styrelsemedlemmar deltog under klimatdemonstrationen som hölls i
samband med FN:s internationella klimatförhandlingar. Demonstrationen
genomfördes för att sända en signal till världens politiker om att de ska
agera kraftfullt för att motverka klimatförändringen. Ylva Rylander från
Rädda regnskog agerade konferencier innan demonstrationen avgick ifrån
Norra Bantorget i Stockholm. Sveriges alla miljöorganisationer deltog och
många andra organisationer. Totalt deltog hundratals personer i demonstrationen i Stockholm som också genomfördes i ett tiotal andra svenska
städer. Rädda Regnskog deltog för att uppmärksamma att den omfattande
avskogningen är en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser.
Regnskogsrave
Rädda Regnskog arrangerade en dansfest med elektronisk musik den 15
november på Café 44 i Stockholm. Festen inbringade 3 000 kr till
föreningen och gav ett nyvaknat intresse för regnskog hos många som vi
kanske annars inte skulle ha nått. Kvällen blev mycket lyckad och många
frågar efter en efterföljare.

Samarbeten
Företaget Offentliga dokument har fått ett regeringsuppdrag att uppmuntra
statliga myndigheter att övergå till e-fakturering, bl.a. för att spara papper.
För alla myndigheter som beslutar sig för detta får Rädda Regnskog en
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viss summa pengar av Offentliga dokument och myndigheten får ett
gåvobevis.
Världsbutiken Lyktan i Gävle bidrog även i år med ett bidrag på 10 000 kr
efter en medlemsmotion av Jens Forsmark.
Tradera har haft en miljökampanj där de bland annat "auktionerat ut" vår
regnskog med dess träd, näsbjörnar, klipptuppar och pollinatörer.

Första lokalgruppen har startat
Det är många som vill stödja Rädda Regnskog och föreningen välkomnar
allt engagemang. Under året har föreningen öppnat upp för enskilda
medlemmar att starta lokalgrupper. Tanken är att ge fler människor
möjlighet att göra konkreta insatser för regnskogen vilket underlättas om
det finns en lokal grupp att engagera sig i. Västerås är först ut med att
starta upp en lokal grupp: Rädda Regnskog, Västerås. Gruppen har en
mängd idéer om hur man kan sprida kunskap om regnskogen och på olika
sätt samla in pengar till Rädda Regnskogs skyddsprojekt. Anna Gredin är
kontaktperson i Västerås. Föreningen har beslutat att lokalgrupper får
namnet Föreningen Rädda Regnskog, ortnamnet medan riksföreningen
heter Föreningen Rädda Regnskog, Sverige. Elin Jansson Holmberg har
under året varit riksföreningens kontaktperson för lokalgrupper.

Ko m munikation
Föreningens hemsida är www.raddaregnskog.se. Föreningen äger också
domännamnen räddaregnskog.se, raddaregnskog.org, och .nu samt
regnskog.org som alla sänder besökare till huvudadressen. Hemsidan har
en fortsatt bra placering på sökmotorn Google och många intresserade har
fått kännedom om föreningen via internet. Hemsidan har fått ett helt nytt
och uppfräschat utseende i samarbete med bildbyrån Azote och nytt
material har tillkommit, bl.a. om olika sätt att engagera sig i föreningen.
Via hemsidan nås föreningens kontaktpersoner, man kan beställa
gåvobevis och få information om projekt och aktualiteter mm.
Djungelposten är föreningens nyhetsbrev som skickas elektroniskt då vi
har nyheter att berätta om skogen. Under året skickades fem nummer av
Djungelposten till drygt 100 prenumeranter. Inför julen 2008 skickades
Djungelposten med en uppmaning om att regnskog är den bästa
julklappen. Även styrelsen spred denna information till sina respektive
nätverk vilket skapade bra marknadsföring inför julen.
Föreningens informationsbroschyr har spridits vid olika tillfällen under
året. Både Greenpeace och Naturskyddsföreningen har hänvisat till Rädda
Regnskog när de har fått förfrågningar om vart man kan vända sig för att
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ge bort regnskog i present. Många företag har köpt regnskog som julklapp
åt sina anställda och som gåva vid affärskontakter.
Media
Under våren skickade föreningen ut ett pressmeddelande om hur mycket
pengar som samlades in till föreningen av Victor Rydbergs Gymnasium
Jarlaplan i samband med deras gala till förmån för Rädda Regnskog.
Pressmeddelandet skickades till flera dagstidningar och lokaltidningar och
en artikel om galan publicerades i Dagens Nyheter.
Tidningen Gamla Stan i Stockholm skrev ett mycket positivt reportage om
föreningen med en stort uppslagen bild på härlig regnskog.
Bo Ljungberg, en av föreningens medlemmar, skrev ett resereportage för
länstidningen i Södertälje om sitt besök i molnregnskogen i Ecuador.
Huvudsyftet med resan var att tillsammans med Ana Mariscal från
Fundación Cambugán besöka Cambugánskogen. På grund av olyckliga
omständigheter kunde inte själva målet nås. I stället fick skogen kring
floden Cambugán beskådas och fotograferas på avstånd, från en
bergssluttning ovanför en avlägset belägen gård. Under två dagar bodde
Bo, Edith (sambo med Bo) och Ana hos jordbrukarna Aquiles och Daniel.
Här, inte långt från Cambugán, kunde omvandlingen av skog till
jordbruksmark och dess effekter studeras på nära håll.
Flera hemsidor har börjat tipsa om Rädda Regnskog:
http://www.valgorenhet.nu/Regnskog/
http://www.norrbotten.snf.se/lankar/
http://mindfulliving.se/artiklar/2008
http://peasandleaves.blogspot.com/2008/05/vad-jag-vill-ha-ifodelsedagspresent.html

Ekonomi
Under 2008 har Rädda Regnskog sålt 544 gåvobevis till företag, organisationer och privatpersoner. Största enskilda gåvan var på 25 000 kr och
kommer från ett företag.
42 personer har varit medlemmar i föreningen under 2008 vilket har gett
totalt 5 040 kr. Medlemsavgiften är för närvarande fastställd till 120 kr per
kalenderår. Utbetalningar om totalt 247 491 kr har sänts till Ecuador.
2008 samlade Rädda Regnskog in totalt 338 066 kr. Detta kan jämföras
med 2007 då föreningen samlade in 211 929 kr. År 2006 gav insamlingen
64 810 kr. Samma siffra för 2005 (som var föreningens startår) var 36 051
kr. Pengarna skickas till Ecuador i klumpsummor då ett markområde har
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identifierats som möjligt att köpa eller då det är bråttom p.g.a. hot om
avverkning eller exploatering.
Under 2008 har föreningen haft administrativa kostnader på 34 898 kr
vilket motsvarar 10,3 procent av insamlade medel. Vår policy om att
använda max 20 procent av intäkterna till administration har varit lätt att
leva upp till.
Överskottet (dvs. insamlade medel som ännu inte har skickats till Ecuador
eller har använts under året) har ökat för varje år föreningen har varit
aktiv. För 2008 blev överskottet 121 065 kr. Detta kan jämföras med 2007
då det blev 54 668 kr, 2006 då det blev 29 308 kr och 2005 då det blev
20 928 kr.
Föreningens plusgirokonto är 41 42 41 – 0 och organisationsnumret är 80
24 27-9112.

Diagram som visar insamlade medel och de summor som hittills sänts till
Fundación Cambugán. En del av insamlade medel förvaras på bankkonto
i väntan på att sändas iväg.

Styrelse, förtroendevalda och aktiva
m edlem mar
Rädda Regnskog har under året haft 6 styrelsemöten. Styrelsen har bestått
av:
Jens Forsmark, ordförande
Göran Bardun, kassör
Anna Telestam Forsmark, sekreterare
Pella Thiel, webbansvarig och kontaktperson för allmänheten
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Margareta Nilsson, webbredaktör och kontaktperson Cambugán
Ylva Rylander, kommunikationsansvarig
Utöver styrelsen har även Torbjörn Granlund och Elin Jansson Holmberg
deltagit i arbetsgrupper under året.
Revisorer är Margareta Öhlén och Daniel Thiel. Valberedningen utgjordes
av Bosse Ljungberg och Pia Lindman.
Jonatan Kindh i Göteborg sköter utskick av gåvobevis sedan september
2008. Dessförinnan sköttes de av Birgitta Forsmark i Gävle.
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