
 

 

Kan vi öka andelen närproducerat foder? 

Kan vi sänka kostnader och få bättre lönsamhet tillsammans? 

Välkommen till en kväll med fokus på foder. Tillsammans med Eva Hagström, miljöexpert på 

Ekologiska lantbrukarna och projektledare för proteintipset.se (handelsplats för foder på nätet) tar vi 

upp olika möjligheter att öka andelen närproducerat foder genom ökat samarbete och 

mellangårdshandel. Hur ser tillgången på foder ut och vilka foderbehov finns?  

 Vi hälsar både växtodlare och djurhållare, ekologiska och konventionella, välkomna att diskutera 

foderstrategier och ta del av varandras erfarenheter.  

Torsdagen 27 februari 2014 Sötåsens Naturbruksgymnasium Töreboda  

18.30 Drop-in med kaffe och smörgås 

19.00 Mötet börjar 

21.00 Fodermötet avslutas  

Anmälan senast onsdag 26 februari till: 

Kerstin Fransson 070-35 93 755 eller ebbetorp@hjomail.se 

Per Fredriksson 070- 55 55 138 eller per@kestad.se 

 

Årsmöte med Ekologiska Lantbrukarna Skaraborg.  

Vi avslutar kvällen med årsmötesförhandlingar för medlemmar och andra intresserade och vi 

beräknar avsluta 22.00. 

Lars-Göran Skaar ordförande, 070-852 18 69  info@stangselskaraborg.se  

 Kerstin Fransson  Per Fredriksson  Monica Sjöstrand-Persson 

Emil Olsson  Anders Jonsson  Therese Eriksson 

 

Vägbeskrivning: Sötåsenskolan ligger 3 km utanför Töreboda.  Från söder kör igenom Töreboda väg 200 mot 

Hova. Efter bron över Göta Kanal skyltat Sötåsen till höger.  

 

mailto:ebbetorp@hjomail.se
mailto:info@stangselskaraborg.se


 

  

 

 

Ordföranden har ordet 

Välkommen till ännu ett år med Ekologiska Lantbrukarna. 

Året som gått har varit händelserikt på många sätt.  

Våren infann sig ganska sent i våra trakter, men för oss som besökte riksstämman söder om Kalmar 

så värmde solen redan i mitten av mars. Familjen Olsson bjöd sedan in till Slätte EKO-dag, veckan 

före midsommar och då värmde den ekologiska andan på riktigt i hela Skaraborg. Seminariet som vi 

anordnade med Kjell Sjellin och Ove Pettersson som föreläsare drog flest åhörare av alla. I juli när alla 

politiker tar på sig sommarkostymen och åker till Almedalen på Gotland så kunde man se 

”skaraborgare” mingla runt där med gröna EKO-tröjor lysande starkare än någonsin. Sedan kom 

hösten och med den ett skördeväder utöver det vanliga. I vissa områden tog dock vallarna stryk av 

det torra vädret. När höstmörkret kom smygande i slutet av oktober kom vår verksamhetsledare 

Maria Dirke ner till oss i Skara och förklarade för oss bönder hur de ”eventuellt” blivande reglerna 

kommer se ut de närmaste åren. 

Försöker vi se framåt så ser det lite annorlunda ut. Under 2014 finns inte ens möjligheten att gå in i 

ett nytt åtagande för ekologisk produktion. Detta trots att marknaden skriker efter våra produkter 

och importen ökar.  

Varför är det så svårt när det kunde vara så enkelt? 

I dessa tider behöver vi hjälpas åt att styra EKO-skutan åt rätt håll. Du som medlem är viktigare än 

någonsin och vi behöver bli fler.  

En stor eloge till alla på riksnivå som jobbat stenhårt med att informera, svarat på remisser och 

försök till att påverka beslutande politiker och myndigheter, i rätt riktning, samt mycket mer. Tack! 

 

Lars-Göran Skaar 

Ekologiska Lantbrukarna i Skaraborg 

 

 

 



 

 

 

 

Årsmöte för Ekologiska Lantbrukarna Skaraborg 

Torsdagen 27 februari 2014 kl. 21.00 

Sötåsens Naturbruksgymnasium Töreboda 

 

Förslag till dagordning  

1. Årsmötet öppnas 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

3. Val av två personer att jämte ordförande att justera dagens protokoll 

4. Fastställande av dagordning 

5. Fastställande av röstlängd 

6. Fråga om mötet kallats i behörig ordning 

7. Styrelsens årsredovisning 

8. Revisionsberättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Fastställanden av arvoden och ersättningar 

11. Val av revisorer och deras suppleant 

12. Val av antal ledamöter i styrelsen 

13. Val av styrelseledamöter 

14. Val av ordförande 

15. Val av valberedning 

16. Val av representanter till riksstämman – 9st  

17. Inkomna motioner och skrivelser 

18. Övriga frågor 

19. Mötet avslutas 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


