
Kallelse till årsmöte den 9 mars kl. 19.00  

     
Skåne    

                                           

Välkommen till Ekologiska Lantbrukarnas Årsmöte 
 den 9 mars kl. 19.00 på Bjärhus, utanför Klippan. 

Lyssna på bönspecialisten Per Modig, HS. ”Bönor kan ge klirr 
i kassan” vilka bönor går att odla i den skånska myllan, mm.  

!  

Datum och tid: onsdag den 9 mars. kl.19.00                                                                                                                                               
Plats: Bjärhus 7738, 264 93 Klippan, tel: 0435-102 95  
Program: Info om Bjärhus* - Årsmötesförhandlingar – Måltid – Föredrag 
Vägbeskrivning: Öster om Klippan.  se.www.bjarhus.se  
Fika: Varm mat och kaffe med kaka, ca 150 kronor 
Anmälan senast den 5 mars till: Charlotte Norrman-Oredsson 
 Ring/ sms till mobilen 0708-52 52 58 eller mejla till charlotte@skeagard.se  
!  

Vad gjorde vi under 2014?  
Vi var värdar för riksstämman den 13-15 mars i Hässleholm. Vi gav ut en ny 
utgåva av den populära ekoguiden- ekoSKÅNE, www.ekoskane.se 
Vi bevakade KRAVs nya regler som var ute på remiss. Vi arbetar för alla 
ekobönder i Skåne med att representera det ekologiska lantbruket i olika råd 
och grupper. Vi gör det dolda arbetet som märks i verkligheten.  

Välkommen till ett nytt år med Ekologiska Lantbrukarna i Skåne!  
Hälsar 
Styrelsen 
* Här finns gårdsbutik, rökeri, charkuteri, catering och växtbutik, konferensmöjligheter 
mm. www.bjarus.se  

Möt kollegor från hela Sverige på Riksstämman på Gotland  
den 11-13 mars. Se mer på www.ekolantbruk.se 

     Välkommen till årsmötet den 9 mars! 

                       Hälsar  

      Ekologiska Lantbrukarna i Skåne 

              

DAGORDNING 

1. Årsmötet öppnas 

2. Val av mötesordförande och sekreterare 

3. Val av justeringsmän, tillika rösträknare  

4. Fastställande av dagordningen 

5. Fastställande av röstlängd 

6. Fråga om årsmötet utlysts i behörig 
ordning 

7. Styrelsens årsredovisning 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter  

10. Fastställande av arvoden och ersättningar 

11. Val av föreningsordförande, 1 år 

12. Val av styrelsens ledamöter, 2 år 

13. Val av revisorer och suppleanter tills nästa 
årsmöte 

14. Val av valberedning till nästa årsmöte. 
Valberedningen ska bestå av minst tre 
ledamöter, varav en utses till kallande. 

15.  Val av representanter till 
förbundsstämman 13 mars 

16. Fastställande av medlemsavgift 

17 I kallelsen upptagna ärende som hän-           

skjutits till årsmötet eller ingivits av  medlem 
senast en månad före årsmötets hållande.   

18 Övriga ärenden 

19 Årsmötet avslutas                  

                 

http://www.ekoskane.se

