KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2014 FÖR EKOLOGISKA LANTBRUKARNA I VÄSTMANLAND
Välkomna till Vallby Friluftsmuseum i Västerås
torsdagen den 6:e februari kl 18:00
Vi håller till på Magasinets övervåning, där vi intar en enkel måltid och kaffe efter maten.
18:30 börjar EkoLiV:s årsmöte.
Efter årsmötesförhandlingarna lyssnar vi till Anneke Svantesson från Regeringskansliet (tidigare på
EcoTrade), om ”Nyheter och nationella vägval vid införande av nytt gårdsstöd 2015 -2020”. (Ej om
miljöersättningar och landsbygdsprogrammet).
Under mötet kommer vi även att informera om vår
KURS I SPARSAMT KÖRSÄTT!
Enligt KRAV:s paragraf 2.18.1 ska vi ha gått en sådan kurs senast 2014.12.31. Har du gått kursen? Vi
tror att många ännu har behov av denna kurs, och ett år går fort! Ekologiska Lantbrukarna i
Västmanland erbjuder nu denna kurs med Gunnar Hadders från HS Konsult, kom till mötet och få
mer information och möjlighet att påverka var och när!
Anmäl dig till Ulla Fåhraeus, ulla.f@live.se eller sms till 070-4922118, senast tisdag den 4 februari
(för att kunna beräkna förtäringen).

Verksamhetsberättelse för Ekologiska Lantbrukarna i Västmanland 2013
Under året som gått har EkoLiV arbetat utan ordförande, men styrelsen har haft två möten, samt
mailkontakt.
På Riksstämman i Kalmar representerades EkoLiV av Tomas Svensson och Ulla Fåhraeus.
30 juli anordnades en Energikväll för medlemmarna, där 25 deltagare möttes hos Kurt Hansson för
att titta på de elproducerande solskördarna han har på sin gård, och för att under fika-former bland
annat höra om ekonomin för anläggningen. Kvällens andra programpunkt var föredrag om nyckeltal i
energiproduktionen i skog och på åker, med Gösta Hedberg.
Under 2012 lyfte Leif Blom frågan om behovet av kurser i sparsamt körsätt enligt KRAV:s regelverk.
Styrelsens Tomas Svensson har under 2013 gått vidare med undersökningar kring detta, och med
nyttjande av kontakter inom vår förening, t ex Erik Johansson på Heby Lantbruksservice, har vi
pressat priserna för att erbjuda en kurs till våra medlemmar.

