UPPROP för insamlingsstiftelsen "KSLA för Stundande skördar".
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en obunden organisation som arbetar
tvärvetenskapligt genom dynamiska och utmanande möten mellan teoretiker och praktiker.
Syftet är att utveckla de gröna näringarna - drivna av solskenet till den gröna cellen - och i
dialog fördjupa olika samhällsföreträdares förståelse för och insikt i näringarnas roll för
samhällets ekonomiska, sociala och kulturella utveckling, se www.ksla.se. KSLA präglas av
tolerans och acceptans för olika uppfattningar genererade i forskning och praktisk erfarenhet.
Verksamheten finansieras med avkastningen från ett antal ändamålsstyrda donationer, de
flesta riktade till sektorerna jord- och skogsbruk. Många "nyare" sektorer inom de gröna
näringarna har däremot inte någon tydlig finansiering; alltifrån fiske, vattenbruk, rennäring,
djurs hälsa, jakt och turism till landskaps- och landsbygdsfrågor, folkhälsa genom husdjur och
natur, klimat- och miljöfrågor. För att säkra en tidsenlig och aktiv verksamhet behöver KSLA
tillskott av resurser som möjliggör aktiviteter inom alla sektorer, inklusive
samhällsvetenskapliga och humanistiska aspekter. KSLAs fria och obundna ställning ger
fördelar i sådant arbete. Akademien är en känd, oberoende plattform där de gröna näringarna
gemensamt kan få ett tydligt genomslag.
Inför KSLA:s 200-årsjubileum 2013 etableras nu insamlingsstiftelsen, "KSLA för Stundande
skördar". Vi ser fram emot kontakt och samverken med personer, organisationer och företag
villiga att stödja KSLAs obundna verksamheter!
Vi, tidigare presidier vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, välkomnar genom detta
upprop Ert stöd till insamlingsstiftelsen "KSLA för Stundande skördar" (802477-5549).
Bidrag kan inbetalas till Bg nr 281-0463 eller till Pg nr 65 03 53-6. Följ vårt arbete på
hemsidan www.stundandeskordar.se
I insamlingsstiftelsens första styrelse ingår stiftarna Sara von Arnold, Mårten Carlsson och
Margareta Ihse samt hedersledamoten Björn Lundgren och ledamoten Åke Barklund.
Stockholm i augusti 2012.
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