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Inledning 
Föreningen Rädda Regnskog, nedan kallad Rädda Regnskog, bildades våren 2005 med 
syftet: "Föreningen skall verka för att tropisk skog skyddas, och i skogligt utarmade 
områden, återställs och bevaras. Detta bör ske i nära samarbete med lokalbefolkningen". 
 
Minst 80 procent av Rädda Regnskogs intäkter skickas till samarbetsorganisationer i 
Ecuador, Honduras och Colombia, där de används för inköp av mark, processer för att på 
andra sätt skydda skog genom avtal och samarbeten med lokalbefolkning, samt åtgärder för 
att skydda den förvärvade skogen. Det kan handla om direkta insatser för att hindra t ex 
vägbyggen, avverkningar och uppodling, eller indirekta insatser för att utveckla alternativa 
försörjningsmöjligheter för lokalbefolkning och återbeskoga eller på annat sätt restaurera 
utarmade och eroderade områden. Föreningen samarbetar i dagsläget med organisationer 
kring Cambugánfloden i Ecuador, El Cairo i Colombia , Inga Foundation i Pico Bonito i 
Honduras samt Regnskogsföreningen i Sverige som samverkar med flera organisationer för 
bevarande av regnskog i Brasilien. 
 
Under 2018 har föreningen samlat in  2 195 802 kr (2017 var beloppet 2 638 521 kr). 

Projekt 
Rädda regnskog fattade under året ett beslut om att ge fortsatt stöd till organisationerna 
Cambugán och Serraniagua för utveckling av regnskogsprojekt under två år. Målet med det 
är att ge kontinuitet till det arbete som organisationerna bedriver och som vi gett stöd under 
flera år. Projektet påbörjades under maj och en slutredovisning kommer att presenteras i maj 
2020. Det som rapporteras från organisationerna bör därför ses som en delrapport. 

Stiftelsen Cambugán - Ecuador 
Fundacion Cambugán har under 2018 fortsatt med sitt arbete med bevarandet av skogarna i              
Cambugán-Paso Alto. Ett område på cirka 9000 hektar, 9 samhällen och 700 invånare. En              
metod för att stärka medvetenheten hos invånarna kring det lokala ekosystemet har skapats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aktiviteter  
En ny forskningsstation invigdes i september i Cambuganskogens norra område på 3200            
meters höjd. Stationen har den utrustning som krävs för att genomföra vetenskapliga            
forskningsarbeten. Det är också möjligt att husera ett större antal gäster och skulle då också               
kunna verka i turistnäringens banor. Pella Thiel från Rädda Regnskog deltog i invigningen. 

 

 
 
- En utbildning med ungdomar från Jatumpamba och Bellavista har under 8 månader             
genomförts. Ämnena inom utbildningen har varit fågelskådning, vandring, guidning och          
kundservice, hantering av övervakningsinstrument såsom kamerafällor och GPS. I området          
finns det goda förutsättningar för att utveckla alternativa inkomstkällor för ortsbefolkning. Ett            
forskningsarbete pågår för att ta reda på hur ekosystemets hälsotillstånd ser ut. I processen              
söker man information bland biologiska indikatorer man har fått genom fågelövervakning på            
dom höga höjderna i Cambuganskogen samt provtagning av återväxten i skogen. Detta            
arbete utförs av två fågelexperter i samverkan med lokala guider som fältassistenter. 
 
-I ett samarbete med Quito kommun utvecklades initiativ för att skapa nya ekonomiska             
alternativ för invånarna i buffertzonen i de två skogarna. Bland dessa är godkännande och              
finansiering (av Quito kommun) av fyra integrerade gårdshanteringsprojekt (två för den           
skyddade skogen Cambugán och två för den skyddade skogen Paso Alto). 
Arbetet inleddes med en deltagandeprocess tillsammans med samhället och därigenom          
utarbetades ett projekt för att mildra vildmarkskonflikten och till Quito kommun föreslogs ett             
projekt som godkändes för genomförande 2019 med en finansiering på 40 000 dollar. 



 
När det gäller skötselhanteringen gjordes inspektion av invasioner, jakt och bränning inom            
skogen. Det finns inga bevis på dessa aktiviteter inom skogen, men det är viktigt att utveckla                
dessa operationer för att upprätthålla kontrollen och myndighetens närvaro i området. Denna            
operation stöddes av miljöinspektör, företrädare för miljöministeriet och tre särskilt inbjudna           
miljöinspektörer (två lokala invånare och en tekniker från Fundacion Cambugán). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skogsvård och stigröjning utfördes med stöd av medlemmarna i Cambugán Protective           
Forest Management Committee. För att främja och kommunicera det arbete som har gjorts i              
skogen fick Fundacion Cambugan stöd från fyra studenter från ungdomsprogrammet av           

praktikanter från Framtidsjorden.  
Cambugáns arbete och andra intressenter för      
bevarande av de skyddade skogarna     
Cambugán-Paso Alto och korridoren för     
glasögonbjörnar. 
Cambugán-Paso Alto Protective Forests som     
ingår i kärnområdet i det nya "Chocó Andino de         
Pichincha Biosphere Reserve" är godkänt av      
UNESCO . Fundacion Cambugán har arbetat i      1

18 år för att skydda dessa områden. Arbetet        
med samhällena och den utvidgade kommittén      

1 



för björnkorridoren har inneburit att statliga och lokala myndigheter nu anser organisationen            
som en nyckelaktör i området. 

Regnskogsföreningen - Brasilien 
Övergripande  
Jair Bolsonaro och Helder Barbalho har nyligen valts till president för Brasilien respektive 
guvernör för Pará, båda med ca 55% av rösterna i den andra och avgörande omgången. 
Detta kommer innebära ett ökat tryck på regnskogarna och Karib med lokalbefolkningar. 
Från de två kommuner som hoten mot Karib främst kommer ifrån nu, och där Barbalho 
tidigare kampanjat om att ifrågasätta skyddet för reservaten, fick han hela 74% respektive 
65% av rösterna. Mosaikprojektet har kommit till stånd i grevens tid!  Samtidigt står det klart 
att utmaningarna framöver blir stora.  
 
Med något undantag förlorade Bolsonaro i Karibs kommuner, som i likhet med det fattiga 
nordöstra Brasilien mer röstade på Bolsonaros motståndare med sin sociala profil i 
Arbetarpartiet. Bolsonaro vann stort i det relativt mer välmående södra och sydöstra 
Brasilien.  
 
En närmare satellitbildstolkning har nu gjorts av Ecam över den illegala avverkningen i Karib, 
vilken är koncentrerad till det delstatliga naturreservatet Paru.  Detta visar en långt mindre 
nedhuggen yta än först befarats efter den initiala tolkningen. Bl a molntäcken gör tolkningen 
tekniskt besvärlig, men resultatet blev: Totalt finns avverkning på 37 ytor på sammanlagt 838 
hektar. Den enskilt största ytan är på 171 hektar. Arbete pågår nu av Ecam för att försöka ta 
reda på när avverkningarna skedde och trenden.  
 
Aktivitetsrapport 
Huvuddelen av Mosaikprojektet har genomförts, med hittills tillförda medel spenderade. 
Målgrupperna, som varit isolerade med bristfälliga kunskaper, har tagit emot insatserna väl.  
 

Skapa och stödja ett nätverk för 
skyddade reservat i Calha Norte/Karib. 
Den 6 april 2018 hölls ett möte för att skapa 
ett regionalt forum för mosaiken med 
reservat mellan kommunerna i Calha Norte, 
organiserat av Imazon och Ecam 
tillsammans med miljöorganen (SEMA 
Secretario do Meio Ambiente) i berörda 
kommuner jämte delstaten Parás myndighet 
för delstatliga reservat IDEFLOR-bio. Som 
förberedelse för mötet besöktes alla tio 
berörda kommuner, vilket bl a visade en låg 

operativ kapacitet hos SEMAs och ett lågt deltagande av civilsamhället i de kommunala 
Miljöråden. Mötet var framgångsrikt genom att forumet etablerades som ett utrymme för 
tekniskt och politiskt samarbete mellan de nio kommuner som utgör Calha Norte/Karib 
mosaiken med reservat, jämte Juruti kommun.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stärka Miljöorganen (SEMA) och Miljöråden i kommunerna  
● Introducerande GIS 

(Geografiska 
Informationssystem)-kurs 
utfördes i en av de ingående 
kommunerna, Obidos, se bild 
till höger.  

● Kapacitetsuppbyggnad i 
Verktyg för miljötillstånd av 
olika slag – t ex för 
vägbyggnad, gruvdrift, 
installation av kraftledning, 
byggande av mack för drivmedel - för både stad och landsbygd i kommunen 
Oriximina.    

● Tre kurser hölls för Miljörådens medlemmar, med deltagare från 
civilsamhället/NGO:s, i kommunerna Oriximina, Faro och Terra Santa med fokus på 
finansiell transparens avseende betalning av royalties från två skogsbolag till den 
federala regeringen.  

● Utbildning i CAR (Cadastro Ambienal Rural) och PRA (Programa de Regularização 
Ambiental) som är fundamentala för att bringa någon ordning i jordägandet och dess 
ansvar. CAR ställer krav på i första hand större jordägare att ägandet är transparent 
med koordinat, gränserna för egendomen fastställda enligt GIS, medan PRA handlar 
om steget efter CAR, t ex återbeskogning av ytor längs egendomens vattendrag. 
(Foto på deltagarna nedan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Skapa en regional kommunikationsstrategi om fördelarna med Mosaiken och dess 
skyddade områden 

● Videos om regionen och dess natur- och kulturvärden har skapats och gjorts 
tillgängliga på Sustainable Territories´ (det program som stöds av bl a det större 
projektet som Mosaikprojektet ingår i) på YouTube. 

● Projektdeltagarna rekommenderade en digital strategi i stället för en fysisk 
exponering. Det skapade materialet har gjorts tillgängligt online och genom 
Whatsapp-grupper och har tagits emot väl i kommunerna. Särskilt framgångsrikt har 
varit “EocCirio” kampanjen I Oriximina som fokuserade på förbättrad miljöskötsel.  

● Informationsmöten med ursprungsfolk och Quilombola slavättlingar organiserades 
om Mosaiken. Genom mötena blev det klart att skapandet av ett sådant system 
måste verkställas underifrån, med början i samhällena och kommunerna vilket är just 
den metodologi som projektet arbetar efter. Det var delstaten Paras miljöorgan 
SEMMA som bjöd in till mötena; Ecams partner Imazon ledde processen med stöd 
av Ecam och Agenda Publica. 

Serraniagua - Colombia 
Organisationen Serraniagua fortsätter med sitt arbete med fokus på att ansluta fler 
människor och områden till den regionala strategin för bevarande  av biologiska korridorer. 
Strategin bygger på att dels ansluta nya områden till de befintliga regionala naturreservaten 
Cerro del Ingles och Galapagos och dels på att få med det lokala samhället  i detta arbete 
genom både frivilliga avsättningar och genom att erbjuda alternativa  försörjningssätt med 
låg påverkan över regnskogen. Serraniagua jobbat intensivt med att bevara stora områden i 
regionen genom regional lagstiftning vilket lett till att ca 5000 ha numera har status av 
reservat på regional nivå.  
 
Aktivitet 1. Genomgång av markägoförhållanden  
Ett av de första målen med projektet har varit att kunna köpa områden i anslutning till de 
befintliga regionala naturreservaten och som förvaltas av Serraniagua . Att välja områden 
som kan vara lämpliga är en komplex juridisk process då markerna i området har 
komplicerade markägoförhållanden. Serraniagua lyckades efter genomgång av 
markägoförhållanden komma fram till att fem markområden i anslutning till naturreservatet 
Cerro del Ingles samt tre områden i anslutning av naturreservatet Galapagos hade potential 
för att utöka de befintliga naturreservaten . Markområdet med namn “ La Frontera” valdes ut 
som det område att gå vidare med vad gäller inköp ( se nedan).  
 
Aktivitet 2. Förhandling för inköp av mark 
Området "La Frontera" med 82 ha ansågs vara den med större möjlighet: Det ursprungliga 
anbudet för markinköpet var 82 miljoner. "La Frontera" mark anses vara det bästa 
alternativet för projektet eftersom det ansluter till reservatet Cerro del Ingles till marken ”La 
Minguera” där glasögonbjörn och jaguar har noterats av kamerafällor.  Tyvärr har 
markägarna efter 6-månaders förhandling bestämt sig för att inte sälja marken. Ett tungt 
avslut för en viktig del av detta projekt.  
  
Aktivitet 3.  Skötselplan för prioriterade åtgärder i naturreservatet Cerro del Ingles  
Skötselplanen för prioriterade åtgärder har genomförts med hjälp av en student som haft 
arbetetet som ämnet i sitt exjobb . Planen innehåller även åtgärder för hotade arter samt 
åtgärder som syftar till att förvalta och utveckla reservatets potential för forskning, ekoturism, 
etc. 
  



Aktivitet 4. Skapa ny alternativ till den aktuella markanvändningen och det aktuella 
nyttjandet av resurser  
Urval av initiativ som integrerar bevarande-produktionssystem: den här aktiviteten omfattar 
stöd till produktiva projekt i urbefolkningsgrupp "Doxura"; stöd till "Arboretum" skolprojektet i 
skolan "Gilberto Alzate Avendaño"; förstärkning av lokala vattenverk och  installation av 
avloppsreningssystem. Dessutom har flera initiativ tagits för kaffeodling med skugga s.k. 
"kaffe för  bevarande av La Serranía" vilken innebär att kaffe odlas tillsammans med trädslag 
som gynnar den biologiska mångfalden. Sist har Serraniagua inom ramen för detta arbete 
fört bildandet av ett nytt privat naturreservat  i staden Versailles (Naturreservat Bongo 
Negro) som numera är ansluten till Serraniaguas arbete.  
 
Aktivitet 5. Utbildningsverkstäder med det lokala samhället 
Som vanlig är ett av Serraniaguas viktigaste verksamhetsområde att verka för att utbilda 
människor om miljömedvetenhet och värdet av att bevara regnskogen. Flera kurser med 
regnskog och miljö i fokus med medverkande från både studenter och föräldrar från lokala 
skolor  har genomförts. I utbildningssyftet har även ungdomar tillsammans med experter fått 
lära sig att övervaka naturvärden som har höga bevarandevärden i regionen. Exempel 
pådenna övervakning är inventeringen av hotade fåglar från regionen.  
  

Övervakning av naturvärdet som är föremål för bevarande. t.ex . Bangsia aureocincta en endemisk 
och hotad art från regionen 
 

 
Miljötolkning och miljömedvetenhet aktivitet med studenter och föräldrar av lokala skolor. 
 



 
Aktivitet 6. Kommunikation 
Förberedelse av gemenskapens kommunikationsprodukter: Broschyrer och affischer. 
 

  
Affisch: Levande landskap.   
 
 
Godkännande av det kommunala systemet för skyddade områden i el Cairo kommun. 
Serraniaguas främsta bedrift det senaste året är att ha skapa ett kommunal system för 
bevarande av skog i El Cairo. Detta beslut baseras på lokala föreskrifter vilka ger ca 5000 ha 
en status som leder till bättre skydd inte bara för regionala naturreservat men även för icke 
skyddade regnskogsområden i regionen. 
  

 
Kommunalt system för skyddade områden El Cairo, Valle del Cauca. 
 



Inga Foundation – Honduras 
Inga Foundation  närmar sig slutet av år sju i det 10-åriga programmet Land for Life. I denna 
andra 5-åriga fasen har målet varit att minska tonvikten på att etablera Inga-odlingar för nya 
familjer, och koncentrera sig på att utöka existerande familjers odlingar ytterligare ett steg 
med inriktning på grödor till försäljning. Detta överensstämmer med den övergripande 
strategin att upprätta hela den så kallade  Guama-modellen med 200 familjer under det 
10-åriga programmet. Ett angenämt problem har dock uppstått då flera hundra lantbrukare i 
området vill ansluta sig till programmet men tyvärr finns för tillfället inte resurser att ansluta 
fler. Inga Foundation försöker nu lösa problemet genom att föreslå de som är intresserade 
att bilda lokala föreningar och utse några personer som får utbilda sig i metoden och därefter 
introducera övriga. 
 
Projektet går vidare med produktion och distribution av så många Inga plantor som det finns 
frö till och omkring 70 000 pepparplantor vilket är mycket imponerande. Kakao och Ingaträd 
är en bra kombination där kakaon får hela sitt kvävebehov tillgodosett från Ingaträdet. 
Nämnas kan att från 2012 har Inga Foundation producerat och distribuerat mer än 250 000 
kakao-plantor. 
 
Kontakter med Honduras regering 
Under 2018 har Mike, grundare till organisationen, besökt projektet ett antal gånger och 
värdefulla kontakter har skapats bland annat på regeringsnivå som förhoppningsvis ska få till 
stånd den uppskalning av projektet som eftersträvas. Mike har bl.a. träffat departementet för 
mänskliga rättigheter och jordbruksdepartementet, värdefulla besök som bl.a har resulterat i 
ett kommande besök av projektets demo-odling. 
 
Andra besök Mike genomfört är besök till UTSAN (Unidad Técnica de Seguridad Alimentária 
Nacional) vilket resulterade i en möjlighet att söka EU-medel tillgängliga för denna typ av 
arbete, dessutom har denna kontakt lett till att Inga Foundation fått möjlighet att presentera 
programmet Land for Life på ett forum som UTSAN organiserar i november. 
Naturresurs- och miljödepartementet, MiAmbiente: 
Två timmar med vice-minister och ställföreträdande som är kontaktpunkten för GEF och 
GCF-fonder. Deras omedelbara svar var en inbjudan att presentera vid deras kongress om 
klimatförändringar på Santa Rosa de Copan. 
Att döma av reaktionerna från de olika departementen har vi höga förväntningar på att 
gjorda kontakter kommer att ge positiv respons med tanke på finansiering och samarbete. 
Jag ser inget annat möjlighet än internationell finansiering för att nå uppsatta mål och detta 
måste ske via regeringen, säger Mike.  
 
 



 
 

 
Flores. "Criollo" Kakao. Kakao från antika frökällor under skugga. Enligt sägnen sägs det att när folk 
först kom för ett århundrade sedan för att börja rensa den primära skogen, stötte de på några stora 
och mycket gamla Theobroma-kakao bland träden. Det antas att de planterades av Mayafolket för 
århundraden sedan, bönderna behöll fröer; och vi har nu ett antal fina plantor som trivs bra i den 
ogräsfria skuggan under Ingaträden. 

Pindo Azul - Uruguay 
2018 beslutade Rädda Regnskog att ge stöd till en organisation i Uruguay vars kontakter 
förmedlades genom Framtidsjorden. Projektet kan ses som ett tillfälligt samarbete men vi 
hoppas förstärka Pindo Azuls möjlighet att påverka förvaltning av ett naturreservat på ca 
4400 ha i Uruguay . I och med detta samarbete kommer organisationen Pindo Azul att 
kunna jobba med att bevara den kvarvarande biologiska mångfalden för framtida 



generationer, samt att genomföra utbildnings- och inventeringsinsatser som kan leda till att 
lyfta upp den stora biologiska mångfalden i regionen. 
 
Projektet kommer att avslutas och slutrapporteras under 2019. 

Ekonomi/Insamling 
Rädda Regnskog får gåvor från organisationer och enskilda personer. Rädda Regnskog 
erbjuder möjligheten för företag att köpa gåvobevis mot faktura. För hela 2018 samlades 
gåvor till ett värde av 2 195 802 kr in (2017 var beloppet 2 638 521 kr). Liksom förra året 
beror det insamlade beloppet mycket  på en stor givare, CDON.com. 
Årets rörelsekostnader blev 329 629  kr vilket motsvarar 15 % av omsättningen (2017: 43 
883 kr och 1,66 % av omsättningen).  
Utbetalda medel till våra samarbetsorganisationer under året blev 1 921 089 kr (2017: 635 
343), och tack vare vårt samarbete med framtidsjorden (Forum Syd) tillkommer ca 600 000 
kr i form av SIDA-medel. 
 
Den stora ekonomiska nyheten under året var att vi fick vårt 90-konto beviljat av Stiftelsen 
för insamlingskontroll, vilket ger oss nya möjligheter men även ställer högre krav på våra 
rutiner. Vi har beslutat av arvodera kassör och sekreterare för att klara denna uppgift. Vi 
utvecklade en ny webbutik som är snyggare och mer lättillgänglig, helt integrerad på vår 
egen hemsida. Den möjliggör även att gåvobevis kan skickas vidare digitalt.  
Under året har vi även börjat med Swish, vilket vi hoppas ska underlätta vid framförallt 
tillfälliga insamlingar. Numret är 123-6284616. 

 

Företagsstöd 
Stora givare har under året varit Eugen Wiberger AB 50 000 kr (oförändrat), Bo Andrén AB 
20 000 kr (oförändrat), Transportören i Göteborg 68 290 och CDON.com, som bidragit med 
1 853 284 kr (2017: 2 197 000 kr). Några troget återkommande mindre bidragsgivare har 
varit Karmakontot (3 600 kr) och Ingarö Åkeri (4000 kr). 
 

Kommunikation 
2018 var ett år då klimatförändringarna fick stort utrymme i Sverige genom ny rapport från 
IPCC och genom den varma och torra sommaren med torka och skogsbränder. Rädda 
Regnskog har under året arbetat extra intensivt med kommunikation, med annonser i 
Expressen, Ordfront och ETC och två pressmeddelanden (inför seminarium och jul). Vi har 
också varit mer aktiva i sociala media, med ett nystartat konto på instagram, samt flitigare 
uppdaterat hemsidan.  



 
Rädda Regnskog samarbetar sedan 2014 med kommunikationsbyrån Azote (www.azote.se) 
och kommunikatör Marie Sparréus har hjälpt föreningen med webbsida, nyhetsbrev och 
närvaro på Facebook. Facebooksidan följs av 749 personer (en ökning med 225 sedan förra 
året).  
 
Föreningens nyhetsbrev distribuerades till en lista på över 4 000 personer. 
Rädda Regnskogs plusgirokonto är 90 06 30-5 
Organisationsnummer är 80 24 27- 9112. 

Händelser under året 

Regnskogsseminarium 2018 
I oktober genomfördes Rädda Regnskogs första seminarium. Målet var att träffa alla våra 
samarbetspartners i Sydamerika samt att ge dessa möjligheten att lära känna varandra. 
Under dagarna fick alla organisationer presentera sitt arbete vilket gav möjlighet till stort 
kunskapsutbyte. Deltog gjorde förutom Rädda Regnskog, Regnskogsföreningen och 
Framtidsjorden (Sverige), Serraniagua (Colombia), Fundación Cambugán (Ecuador), ECAM, 
Arqmo och WaiWai (Brasilien). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besök till Serraniagua och Cambugán  
Under mars 2018 besökte styrelseledamot Mary Lesmes Stiftelse Cambugan i Ecuador. och            
organisationen Serraniagua i Colombia . I Ecuador besökte Mary flera av stiftelsens projekt             
och intervjuade flera medlemmar i olika byar som deltar eller har deltagit i stiftelsens              
verksamhet eller som är knutna på något sätt med dem. Mary besökte bl.a. orten Bellavista,               
ett område som har en hög biologisk mångfald. Flera av invånarna i området berättade att               
de tidigare hade varit jägare eller sågare och genom träningen hade flera av dem förändrat               
sitt perspektiv på skogen och naturen själv. 



 
    
Mary spenderade även en tid i ett område där Serraniagua genomför flera projekt inom miljö,               
utveckling och samhälle. Under besöket intervjuade Mary flera människor från olika           
områden, dessutom  deltog  hon i Serraniaguas årsmöte. 
 

 
 

Praktikanter i Cambugán- Agnes och Elise 
Som en del i praktikantinsatserna som ingår i samarbetet med Framtidsjorden har två 
svenskar, Agnes och Elise, åkt till Cambugán som praktikanter. Som praktikanter har de 
arbetat med bl.a.  växthuset, dokumenterat och publicerat aktiviteter på de sociala medierna, 
sökt projektpengar i olika fonder, följt med ut i skogen och besökt människor i de besökta 
områden, etc . 
“Jag har lärt mig mycket om Fundación Cambugán genom att delta och följa med arbetet. 
Jag har lärt mig mer om agroekologi och jordbruk i allmänhet. Jag har blivit bättre på att 
fotografera. Jag har förbättrat mina spanskakunskaper avsevärt och kan nu ha en 
konversation utan problem. Jag har lärt mig om Ecuador och dess kultur och fått möta flera 
olika människor som jag aldrig annars hade fått träffa. Jag har växt som person, blivit mer 
modig och självständigare”, säger Agnes. 



 
 

Medlemskap 
Medlemsavgiften är 80 kr för pensionärer och studenter , 130 kr för privatpersoner och  250 
kr för familjer per kalenderår och sätts in på föreningens konto: pg 90 06 30-5. Medlemmar 
har rösträtt på föreningsstämmor och kan bli invalda i styrelsen. 

Styrelse och förtroendevalda 
Rädda Regnskog har under året haft sex styrelsemöten. 
Styrelsen har bestått av: 
Miguel Jaramillo, ordförande 
Pella Thiel, vice ordförande 
Susanne Velander Vretare, kassör 
Torbjörn Granlund, ledamot 
Emma Skoog, ledamot 
Mary Lesmes, ledamot 
Tatiana Rynbäck, ledamot 
 
Sekreterarrollen har skiftats mellan ledamöterna. 
Revisor för föreningen har Jonas Ramning/First Ledger varit. 
Valberedningen utgjordes av Fabian Ascencio och Britta Ahlgren. 
 

Rådgivande grupp 
Marcus Schaefer 
Margareta Nilsson 
Martin Hedberg (klimatrådgivare) 
 
 
 


