Kallelse till Uppodlarnas årsmöte 2016
Tisdagen den 16e februari kl18.00 (maskinv.17.00) i Vassunda Bygdegård*
 17.00 Visning och provkörning
av batteridriven gårdslastare Wiedemann 1160e från Bil o Traktor
 18.00 Årsmötet startar
Landsbygdsprogrammet är nu igång med en rad olika stöd /ersättningar
nu också för innovationer.
Vi får information av representanter från:
UPPLANDSBYGD Lokalt Ledd Utveckling (LEADER) Sven Uhlås
LANDSBYGDSNÄTVERKET Nilla Nilsdotter-Linde
STOCKHOLMS LÄNSSTYRELSE Mette Kjöbek Petersen
UPPSALAS LÄNSSTYRELSE Sara Nilsson
 20.00 Uppodlarna bjuder på enklare mat och kaffe från Åloppe
 20.30 Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Föreslå gärna verksamheter i Uppodlarna före, under eller efter årsmötet.
OBS motioner till Ekologiska Lantbrukarnas riksårsstämma kan skickas direkt av motionären till
kansliet@ekolantbruk.se eller Ekologiska Lantbrukarna, Hög Sunnersberg, 531 98 Lidköping. före
den 14e feb.
Önskar motionären att Uppodlarna står bakom motionen vid E.L. årsstämma sänds motionen även
till någon i Uppodlarnas styrelse före den 16e feb. tex kjell.sjelin@telia.com
Motioner riktade till Uppodlarna sändes till någon i Uppodlarnas styrelse före den 16e feb.

Bjud gärna med någon som du tror är intresserad av Uppodlarnas verksamhet.

Välkomna! Uppodlarnas styrelse
*Vassunda Örby 11 ligger 2 mil söder om Uppsala, längs med väg 1039 mellan Vassunda och Sigtuna.
Från Knivsta åker du mot Vassunda och svänger vänster mot Sigtuna i Edeby. Bygdegården ligger på höger sida
efter c:a 1 km.
Från Uppsala åker du gamla E4:an mot Märsta/Sigtuna. Sväng höger mot Sigtuna i Vassunda så finner du
bygdegården på höger sida efter c:a 1 km.
Info Kjell Sjelin 0706 350471 Charlotte Ullberg 070-8900919
.

Anmäl dig gärna till Uppodlarnas e-postlista där du kan få och ge snabb information sätta ut annons
etc. Kontakta kansliet@ekolantbruk.se eller 0510-15098 Där kan du också anmäla dig till den
nationella ”internposten”.
Uppodlarna är en lokalavdelning av riksorganisationen Ekologiska Lantbrukarna. Uppodlarnas främsta syfte är att
vara ett forum för uppkomna frågor kring ekologisk produktion i vårt område.
Genom representation i riksorganisationen EL kan vi bla påverka jordbrukspolitiken i Sverige och utomlands.
Observera att alla styrelsemöten är öppna för alla medlemmar. Välkommen med frågor och synpunkter.

