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Verksamhetsberättelse 2017 

Nya samarbeten, förnyelse i styrelse 
och omorganisation.
Året har präglats av förändring och för-
nyelse. Nya ledamöter i styrelsen och ett 
aktivt arbete med fördelning av styrelsens 
arbetsuppgifter och organisation har varit 
centralt. 
 Rekrytering av ny verksamhetsledare 
präglade starten av året samtidigt med 
introduktion av ny personal. En utökning 
av antalet partner i kampanjen Blieko-
bonde.nu och satsning på deltagande i 
fältdagar, PR och annonseringar har lyft 
synligheten. Arbetet inom EU med ny 
ekoförordning har fortsatt krävt påverkans-
insatser från oss hela året. Vår förening har 
under året konsoliderat ekonomin genom 
ökade medlemsintäkter och en värvnings-
kampanj som resulterat i fler medlemmar. 

Livsmedelsstrategi – samordning för mer eko.
Ekologiska Lantbrukarna har deltagit i den 
nationella dialoggruppen som landsbygds-
minister Sven-Erik Bucht kallat samman kring 
arbetet med livsmedelsstrategi. I samband 
med att en ny livsmedelsstrategi presentera-
des i början av året deltog vi i flera möten 
och har gjort skrivelser och skrivit debatt-
artiklar tillsammans med andra organisa-
tioner. Ekologiska Lantbrukarna ingår nu i 
en arbetsgrupp som ska öka samordningen 
och komma med förslag som kan stimulera 
utvecklingen så regeringens ekomål kan bli 
verklighet – 30 procent eko på jordbruksa-
realen och 60 procent eko i offentlig kon-
sumtion till 2030.

Vi påverkade regeringen om EU-förordningen. 
EU-kommissionens förslag till ny lag om 
ekologisk produktion bearbetades och 
kompromissförslag presenterades återigen 
under detta år. Ekologiska Lantbrukarna 
fortsatte samarbetet med Krav, LRF, Svensk 
dagligvaruhandel, Naturskyddsföreningen, 
Sveriges konsumenter, Arla och Svenska 
Kyrkan för att påverka den svenska stånd-
punkten i arbetet med EU-förordningen. 
Kritiken mot förslaget var massiv och vi 
pendlade mellan hopp och förtvivlan – pap-
perskorgen eller ny tvingande lagstiftning?
 
Vi lyckades påverka den svenska regering-
ens ställningstagande och regeringen skulle 
rösta emot om det fanns ett flertal. 
Marianne Schönning var på flera möten på 
departementet och gruppen fick in en 
debattartikel i Svenska dagbladet. Nu var 
frågan om hur majoriteten såg ut i EU? 
Polen bytte då fot av ganska oförklarliga 
orsaker. Förslaget röstades igenom med 
minsta möjliga majoritet. Ifoam EUs arbete 
har varit helt avgörande för branschens 
påverkan och för att många dåliga formu-
leringar från kommissionens ursprungliga 
förslag från 2014 förbättrats eller helt för-
svunnit i den nya lagtexten. 
 Processen har satt Ekologiska Lantbrukar-
nas höga kompetens om regelarbete i fokus 
och vi kommer att ha nytta av det framöver i 
arbetet med nya förordningen.

Ekologiska Lantbrukarna har också varit 
aktiva i Ifoam EUs Farmers Group. Genom 

Året med Ekologiska Lantbrukarna 
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dem har vi en väg i vårt påverkansarbete 
inför den nya CAP-reformen, där Ifoam EU 
har lanserat ståndpunkten ”Public money 
for public goods”. Utöver det har erfaren-
hetsutbyte om hur vi bygger starka organisa-
tioner varit på dagordningen.

Regelarbete. 
Parallellt med arbetet kring förslaget på ny 
ekoförordning har vi också deltagit i det 
fortsatta arbetet med tillämpningen av den 
rådande förordningen, framför allt genom 
Jordbruksverkets referensgrupp.
 
En stor fråga under våren var om nitrit 
skulle tillåtas i Krav-godkända charkvaror 
eller ej. Bakgrunden är att Livsmedelsverket 
förordar att nitrit skall användas i charkpro-
dukter och Dagligvaruhandeln har alltid 
krävt nitrit i sina emv-produkter. 
 Eftersom man gör chark av 60% av grisen 
så blir det en betydande mängd som inte 
kan Krav-märkas och frågan blev slutligen 
under våren föremål för remiss från Krav. 
Det är en svår fråga när man från båda håll 
hävdar försiktighetsprincip för eller emot 
nitrit i produkterna. Livsmedelsverket för 
att folk inte skall bli sjuka av att det kan 
växa botulism i produkterna och Krav för 
att det är hälsofarligt med nitrit.   

Det finns egentligen få invändningar bland 
föreningens medlemmar mot ett nitritfritt 
koncept. I dagsläget anser handeln att det 
är omöjligt att sälja och tillverka nitritfri 
chark i den omfattning som behövs och 
därför hamnar Krav-grisproduktionen i ett 
väldigt dilemma. Ekologiska Lantbrukarna 
har aktivt arbetat med frågan, med en 

arbetsgrupp i styrelsen, med deltagande på 
möten och med att lyssna in medlemmar-
nas syn. Vårt remissvar innebar att vi inte 
förordade att tillåta nitrit av bland annat 
försiktighetsskäl.

Populär medlemstidning.
Under 2018 kom vår medlemstidning 
Ekologiskt lantbruk ut sju gånger. Tid-
ningen har under året lyft ett antal viktiga 
teman som lett vidare till diskussioner 
och aktiviteter. Ett exempel är en djupare 
diskussion om marknaden för ekologiskt 
nötkött och betydelsen och möjligheterna 
av en ökad samverkan mellan de grupper 
som redan är etablerade. 

Under våren publicerades en artikel som 
visade att statens momsintäkter på ekoma-
tens mervärde väl motsvarar kostnaden för 
ekoersättningarna. Den sortens grävande 
reportage har vi nytta av också i vårt opini-
onsbildande arbete. Föreningen har i sam-
arbete med tidningen jobbat för att hitta 
möjligheter för att exportera direkt från 
våra medlemmar till marknader i Europa. 
Det har varit mest fokus på spannmål och 
potatis.

Under hösten har en serie publicerats om 
Kjell och Ylwa Sjelin och deras idéer om hur 
ett framtida ekologiskt lantbruk kan se ut. 
Dessa reportage gav bland annat en fördjup-
ning kring möjligheter och begränsningar 
med agroforestry och perenna grödor. I ett 
par utgåvor i slutet av året presenterades 
och diskuterades ett par amerikanska idéer 
(mob grazing och roller crimper) och deras 
tillämplighet i Sverige. I årets sista nummer 
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lyftes gräsmjölkens potentiella genombrott 
i Sverige.

Vårt samarbete med Publishing Farm 
(Niclas Åkeson och Berit Metlid) har nu på-
gått i fyra år. Under hösten omförhandlade 
vi ramarna för ett fortsatt samarbete. Vi är 
överens om en förlängning och kommer 
att skriva ett nytt treårigt avtal under våren 
2018.

 Utöver tidningsproduktionen har Publis-
hing Farm också varit involverade i fören-
ingens övriga arbete, till exempel medlems-
värvning, kommunikation, höstmöte och 
planering av 2018 års stämma.

Kommunikation – veckobrev, medlemssidor, 
hemsida, Facebook och Twitter.
Under året har vi bildat en kommunika-
tionsgrupp som består av Sofia Sollén Norrlin, 
Niclas Åkeson, Märta Jansdotter, Adam Arnes-
son och Elin Rydström. Huvudsyftet är att 
jobba systematisk med vilka budskap vi vill 
nå ut med och när vi ska agera. 

Medlemssidorna i tidningen Ekologiskt 
Lantbruk är föreningens huvudkanal för att 
kommunicera med medlemmarna. 

I veckobreven förmedlar vi aktuella händel-
ser som berör eko-produktionen och på-
minner om intressanta aktiviteter. 
 
Hemsidan är viktig när vi har större nyheter 
som är principiell viktiga och fram för allt 
önskar vi ett kalendarium som visar på vad 
som händer inom eko –  inte minst i distrik-
ten.

På Facebook har vi drygt 3 400 personer 
som följer föreningen och 2 800 följare på 
Twitter. Genom dessa kanaler når vi utöver 
medlemmar även intresserad allmänhet och 
journalister och vi leder intresserade till vår 
hemsida där vi alltid kan vara mer utförliga 
än i korta meddelanden. 

Vi har påbörjat en förnyelse av webbplatsen 
Ekogardar.se. Oscar Franzén är anlitad som 
underentreprenör åt föreningen och kom-
mer driva sajten vidare i en ny och modern 
miljö. 

Under året har vi samarbetet med Ekoweb 
genom att skriva en krönika om aktuella 
frågor i deras tidning och under Slätte Eko-
dag var vi aktiva i kafétältet och i sekretaria-
tet.   

Samarbete utvecklar verksamheten.
Ekologiska Lantbrukarna har sitt kansli på 
Franzéngatan i Stockholm i LRFs lokaler i 
nära anslutning till avdelningen för livsmed-
elsföretagande. Detta underlättar för båda 
organisationerna att utbyta kunskap och 
erfarenhet. Samarbetet har i år utvecklas 
kring projektet Ökad svensk ekologisk produk-
tion, som beskrivs i detalj på sidan 6.
 Ekologiska Lantbrukarna har under året 
utökat sitt samarbete med Krav. En kontors-
plats utnyttjas hos Krav någon dag i veckan 
och avstämning med Kravs lantbruksansva-
riga och ledning sker regelbundet. Flera 
gemensamma projekt har initierats och 
samarbete har ägt rum kring fältdagar, mäss-
sor och modernisering av proteintipset.se. 
I vissa regioner har det varit brist på eko-
logiskt foder under 2017 och det har ökat 
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aktiviteten på proteintipset, som numera är 
en välkänd handelsplats.

Vi är medlemmar i Organic Sweden och 
Niels Andresen ingår i styrelsen. Detta är 
ett sätt att öka möjligheten för att samla 
eko-sektorn i strategiska frågor. I år satsar 
Organic Sweden på att hitta lösningar som 
kan öka eko-exporten – en strategisk viktig 
fråga om den ekologiska produktionen ska 
öka och samtidig skapa nya möjligheter i 
prisförhandlingarna på hemmamarknaden. 

Bliekobonde.nu – sajten för nya ekobönder.
Under året har kampanjen www.bliekobon-
de.nu varit en viktig del i föreningens kom-
munikation för att nå nya ekoproducenter. 
Vi visar på affärsmöjligheten för svenskt 
lantbruk med den ökande efterfrågan på 
ekomat. Arbetet har ökat aktiviteten på 
hemsidan för bliekobonde.nu som byggdes 
upp under fjolåret. Här har många följt 
de länkar och omläggningsråd som sidan 
bjuder och utnyttjat möjligheten till gratis 
rådgivning eller att få kontakt med en kol-
lega. 
 Annonskampanjen pågick under fe-
bruari till april och följdes sedan upp av 
mer direktkontakter under sommaren 
genom medverkan vid Ekomatcentrums 
seminarium för kommuner och landsting, 
med Slätte ekodag, Borgeby fältdagar och 
Brunnby lantbrukardagar. Arbetet avrunda-
des med ett marknadsseminarium tillsam-
mans med LRF där nya underlag om ökad 
svensk ekologisk produktion presenterades 
på Vreta Kluster i Östergötland. 

Gårdar i europeiskt samarbete inom Solmacc.
Ekologiska Lantbrukarnas klimatarbete 
drivs vidare inom EU-projektet Solmacc Life 
– Strategies for Organic- and Low-input-far-
ming to Mitigate and Adapt to Climate Chan-
ge. Ekologiska Lantbrukarna är samordnare 
i detta projekt som utförs tillsammans med 
våra systerorganisationer AIAB (Italien) och 
Bioland (Tyskland) samt det europeiska 
tvärvetenskapliga forskningsinstitutet FiBL. 
Ifoam EU i Bryssel är spindel i nätet. 
 Fyra demonstrationsgårdar i respektive 
land genomför åtgärder som ska visa på 
minskad klimatbelastningen med 15 %. De 
svenska gårdarna är Körslätts gård i Skåne 
med Magnus Bengtsson, Hånsta i Uppland 
med Kjell och Ylva Sjelin, Trägsta i Jämtland 
med Eva och Torgny Vidholm och Sötåsens 
naturbruksgymnasium. Se mer på www.
solmacc.eu.

Under året hade vi en fältdag på Körslätts 
gård, informationsmaterial har samman-
ställts och insamling av underlag från går-
darna har påbörjats för att slutföra projektet 
under 2018. Referensgruppen för projektet 
har träffats två gånger och har haft internet-
baserade möten en gång i månaden.

LRF-projektet ”Ökad svensk 
ekologisk produktion”.
Under 2017 har LRF drivit projektet Ökad 
svensk ekologisk produktion. Ekologiska Lant-
brukarna har fungerat som underleverantör 
i projektet. Projektets huvudsakliga uppgift 
har varit att ta fram analyser och fakta för 
de som överväger att ställa om från konven-
tionell till ekologisk produktion.  
 Resultaten har publicerats på flera olika 
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sätt. I november och december gjordes en 
artikelserie i Land Lantbruk. Den visade på 
en stor potential till ökad ekologisk produk-
tion i Sverige. En utveckling i den rikt-
ningen skulle öka det svenska lantbrukets 
lönsamhet och skapa flera arbetstillfällen. 

Det har också tagits fram en nästan 20-årig 
historik över ekoprisernas utveckling i för-
hållande till konventionella för en rad olika 
produkter. Scenarier för typföretag har 
analyserats med avseende på hur lönsamma 
de är om de drivs konventionellt respektive 
ekologiskt och en genomgång av de oftast 
påtalade hindren för omställning har gjorts. 
Publiceringar inom projektet finns på www.
lrf.se/eko. Två marknadsseminarier ar-
rangerades inom ramen för projektet, ett i 
Östergötland och ett i Skåne.

Mer EKO i Västra Götaland.
Inom Västra Götalands region startades ett 
projekt 2016 för att öka produktionen av 
spannmål och kött. Där samarbetar Ekolo-
giska Lantbrukarna med LRF, Rådgivarna 
Sjuhärad och länsstyrelsen i Västra Göta-
land, som också är projektledare. Ekologiska 
Lantbrukarna har sammanställt material om 
den ekologiska spannmålsmarknaden inför 
de spannmålsträffar som hållits i början av 
året och arbetat med inventering av läget för 
ekologiskt kött i området. Mats Hägglund 
har haft mest ansvar för detta arbete och 
deltagit i fältvandringar och möten, samt 
initierat samverkan mellan ekoproducenter 
för ökad ekologisk produktion.

Bondens Universitet.
Ekologiska Lantbrukarna har ett ungdoms-

arbete i samarbete med Beras Internatio-
nal och Jordbrukarungdomens Förbund. 
Under våren bjöds medlemmar in till en 
utbildning i ekologiskt kretsloppsjordbruk 
på en konferensbåt Stockholm – Riga. 
 Ansvarig för Ekologiska Lantbrukarna är 
Kristina Gratte, Kalmar län och för projektet 
som helhet Hans von Essen, Beras Interna-
tional.

Årets stämma arrangerades i Timrå.
Vi tackar Ekologiska Lantbrukarna i Ång-
ermanland-Medelpad för väl genomförda 
dagar i samband med årets stämma. Det 
var många som tog tillfället i akt att besöka 
intressanta gårdar och förädlingsföretag i 
Indalsälvens område. 
 Den efterföljande temadagen innehöll 
föredrag om bland annat arbetet med den 
lokala livsmedelsstrategin, om Eldrimner 
mathantverk och om matens hållbarhetsfrå-
gor via livscykelanalys. God mat, fin miljö 
i Söråkers herrgård och engagerad under-
hållning från distriktets styrelse gav dagar 
och middag med en extra trevlig känsla för 
deltagarna.  
 Förbundsstämman valde in två nya leda-
möter, Märta Jansdotter och Adam Arnesson. 
Anders Lunneryd omvaldes som ordförande. 
Stämman diskuterade särskilt hur förening-
en arbetar med ekonomin för ökad kon-
solidering och minskade risker. Den höjda 
nivån på medlemsavgifter som beslutades 
på förra årets stämma trädde i kraft först 
detta år. Styrelsen fick också i uppdrag att se 
över avgifter och innehåll i övriga medlem-
skategorier och att uppdatera och förbättra 
föreningens hemsidor för medlemmar, 
ekogardar.se.
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Föreningens räkenskaper sköts löpande av 
Komplett Redovisning AB. Revisorer har 
hittills varit helt ideella krafter valda av års-
stämman. Detta år valde stämman dessutom 
en auktoriserad revisor, Anne-Louise Palm 
från PwC, framför allt som understöd inför 
den EU-revision som krävs inom projektet 
Solmacc.

Höstmöte med spännande tema.
Årets höstmöte samlade drygt 65 personer 
och vi var i Lantmännens lokaler i Stock-
holm. Temat dag 1 var agroforestry, mel-
langrödor och mob grazing. Stephen Briggs 
gav ett intressant föredrag som visade på 
vilka möjligheter det finns i att kombinera 
aktiv brukande av träd i åkermarksbruket. 
Diskussion om mellangrödor och mob 
grazing förmedlade inspiration om hel nya 
möjligheter för att hålla på näringen och ut-
nyttja djuren mera aktivt i betesdriften. Dag 
2 hade vi besök från Danmark av Per Kølster 
som är ordförande för det som motsvarar 
Ekologiska Lantbrukarna i Danmark. Det 
gav livliga diskussioner om skillnader och 
likheter mellan förutsättningarna för den 
ekologiska produktionen i de två länderna. 
Det finns goda möjligheter att utveckla det 
nordiska samarbetet. 
 Dagarna avslutades med att 3 distrikt 
talade om hur de jobbar med att öka en-
gagemanget lokalt, och Värmland gjorde 
reklam för de kommande Ekodagarna och 
riksstämma!

Medlemsarbete och värvning 
av nya medlemmar.
För att öka och utveckla medlemsnyttan är 
målsättningen att medlemsansvarig samma 

dag till inom ett par dagar, beroende på 
frågans art och brådska, svarar på frågor 
från medlemmar. Återkoppling sker med 
telefonsamtal och e-post i första hand. 

Inspirera till aktiviteter i distrikten.
Distrikten skiljer sig mycket i fråga om hur 
aktiv verksamhet som bedrivs. Medlemsar-
betet inriktas på att stötta och informera 
för att inspirera och hjälpa till. Informa-
tion inför stämma, distriktens årsmöte och 
höstkonferens skickas ut. Medlemsansvarig 
ordnar kallelser och layout till olika inbjud-
ningar. 

Viktiga kontaktuppgifter.
Tillgänglighet är ett nyckelord i medlems-
arbetet. Ett led i att känna sig delaktig är att 
som medlem få information och vid behov 
lätt hitta kontaktuppgifter. Uppdatering av 
distriktsstyrelsernas kontaktuppgifter på 
hemsidan pågår kontinuerligt. Insamling av 
e-postadresser till medlemmar är ett viktigt 
instrument för att nå ut med veckobrev och 
övrig information.

Värvningskampanj.
Medlemsantalet ökar. Trenden med sjun-
kande medlemssiffror har vänt. Under året 
har en värvningskampanj genomförts och 
utfallet har varit över förväntan. Medlem-
mar ur alla kategorier tillkommer. 
 Detta är en av anledningarna till att 
medlemsantalet är drygt 100 flera huvud-
medlemmar i början av 2018 jämfört med i 
början av 2017. Intressant är att en relativt 
stor andel av de som har kommit till i för-
eningen under året ligger i de höga om-
sättningskategorierna. Ungefär hälften av 

BILAGA 6A (6)



BILAGA 6A (7)

tillkommande medlemmar ligger samtidigt i 
lägsta omsättningskategorin.

Styrelse och personal.
Under det gångna året har Ekologiska 
Lantbrukarnas riksstyrelse haft 7 möten va-
rav 2 telefonmöten. Styrelsen har utsett ett 
arbetsutskott som består av Anders Lunneryd 
ordförande, Anders Östlund vice ordförande, 
Carina Andersson och Märta Jansdotter. 
 Övriga styrelseledamöter är Mats Sjöstedt, 
Kristina Nordlund, Adam Arnesson, Ulrika 
Brydling och Elin Rydström. Under året har 
styrelsen utarbetat en ny arbetsordning 
enligt stadgarna. Styrelsen har också sett 
till att flytta och delvis avveckla föreningens 
tidigare stora lager med dokumentation 
och tidningar. 

Vid årets början hade både verksamhetsle-
dare och kommunikatör valt att sluta, varför 
året inleddes med ett rekryteringsarbete. 
Camilla Sandenskog tjänstgjorde som tf verk-
samhetsledare under första halvåret och har 
sedan arbetat med projekt på uppdrag av 

LRF. Niels Andresen anställdes som verksam-
hetsledare från juni. Tidigare verksamhets-
ledare Maria Dirke arbetade på deltid fram 
till sommaren med framför allt Solmacc och 
Brysselkontakter. Marianne Schönning arbe-
tar med regler- och certifieringsfrågor och 
Mariana Wester är medlemsansvarig.  
 Ingrid Kjellander anställdes som mark-
nadskoordinator mars-juni och Sofia Sollén 
Norrlin nyanställdes för arbete med mark-
nad och kommunikation från augusti. Mats 
Hägglund anställdes i mars som projektan-
svarig för ekologiskt kött och spannmål i 
Västra Götalandsregionen. 
 
De som är anställda på heltid är verksam-
hetsledare och marknads- och kommuni-
kationsansvarig. Övriga arbetar deltid åt 
föreningen. I personalgruppen räknar vi 
även dem som arbetar via avtal på kon-
sultuppdrag åt föreningen vilket är Niclas 
Åkeson och Berit Metlid i Publishing Farm, 
Eva Hagström Öberg, Regna mat och miljö 
och Oscar Franzén IT-frågor och expert inom 
Solmacc-projektet.



Årsredovisning 2017 Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

RÖRELSENS INTÄKTER 2016-01-01 2017-01-01
NOT 2016-12-31 2017-12-31

Medlemsavgifter 169 400 158 625

Serviceavgift 1 095 801 1 944 554

Frivillig serviceavgift 244 926 1 000

Anslag   1 229 908 408 086

Sponsring 117 918 0

Annonsintäkter 8 000 27 610

Kampanjen 500 000 500 000

Försäljning tjänster 48 780 996  295

Deltagaravgifter 196 960 184 060

Ej utnyttjade distrikstavg+ 
nedlagts distrikt 0 0

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 3 611 693 4 220 230

RÖRELSEKOSTNADER

Köpta tjänster 1 155 408 852 532

Tidningar och trycksaker Not 1 217 189 293 526

Medlemsvärvning 0 190 407

Kontor inkl. telefon 70 986 43 376

Möten 396 480 387 820

Reklam, material mm 31 428 392 059

Porto 26 000 31 910

Medlemskap i organisationer 41 107 49 244

Övriga externa kostnader 156 707 105 041

Löner 1 047 589 1 107 954

Arvoden, styrelsen Not 2 60 092 91 616

Bilersättningar 4 808 39 591

Sociala avgifter 425 075 440 759

Övriga personalkostnader 127 510 140 276

SUMMA KOSTNADER 3 760 379 4 116 111

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -148 686 54 119

Utnyttjad del av Ek. Spannmålsodlarna Not 5 0 0

Utnyttjad del av Ekokött Not 5 0 0

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -148 686 54 119

Resultaträkning

BILAGA 6B (1)



2016-01-01 2017-01-01
NOT 2016-12-31 2017-12-31

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR - 148 686 54 119

Projektstöd till kompetensutveckling 0 0

Projekt Marknad för svenskt ekologiskt foder 150 000 0

Finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter 13 493 20 059

Finansiella kostnader -7 168 -3 279

Summa finansiella intäkter och kostnader 6 325 16 780

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 7 639 70 899

Skatter

Skatt

Summa skatter 0 0

ÅRETS RESULTAT 7 639 70 899

Resultaträkning forts.
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Balansräkning

TILLGÅNGAR NOT 2016-12-31 2017-12-31

Anläggningstillgångar

Insats Krav 30 000 30 000

Summa anläggningstillgångar 30 000 30 000

Omsättningstillgångar

Kortfristig fordran 16 291 18 290

Kundfordringar 204 759 551 735

Momsfordran 0 0

Interimsfordringar Not 3 94 117 -3 975

Kassa /bank Not 4 2 195 257 2 319 012

Summa omsättningstillgångar 2 510 424 2 885 062

SUMMA TILLGÅNGAR 2 540 424 2 915 062

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital Not 5 -530 567 -522 928

Årets resultat 7 639 70 899

Summa eget kapital -522 928 -452 029

Samodlarna Spannmål Not 5 198 010 198 010

Ekokött 26 684 26 684

Ekol. lantbrukarnas Utvecklingsfond 15 661 15 661

Fonderade medel 240 355 240 355
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Balansräkning forts.

NOT 2016-12-31 2017-12-31

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 60 216 345 207

Personalskatt 44 721 28 450

Momsskuld 318 167 459 688

Skatteskuld 152 569 99 853

Kortfristiga skulder 33 426 141 105

Solmacc - Italiens del 661 833 661 833

Uppl. kostnader och förutbetalda intäkter Not 6 1 596 787 1 390 600

Summe kortfristiga skulder 2 867 719 3 126 736

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 585 146 2 915 062

Ställda panter inga inga

Ansvarsförbindelser inga inga
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Tilläggsupplysningar/ Redovisningsprinciper

Noter 2016 2017

1) Klargörande av tidningen 2016 2017

Kst  200/medl 2016, nya medl. 400/ medl. 217 189 293 526

217 189 217 189

2) Arvoden 2016 2017

Arvoden till ordförande 44 300 44 800

Arvoden till övriga styrelsen 15 792 46 816

60 092 91 616

3)  Interimsfordringar 2016 2017

Lönebidrag 9 025 9 025

Faktura till Satafood (Paulas timmar) 3 500 0

LRF projekt 2017 18 750 0

Värvningskampanj 22 942 0

Felbetalning Publishing Farm 0 -13 000

Sörmlandsgruppen 39 900 0

94 117 -3 975

4)  Kassa/bank 2016 2017

Plusgirot 72 503 226 483

Bankgirot 1 448 550 1 398 264

Eurokonto 674 206 694 265

2 195 259 2 319 012

Principerna är oförändrade mot föregående år. 
  
Fordringar har upptagits till det belopp varmed 
de väntas inflyta.   
   
Övriga tillgångar har upptagits till anskaffnings-
värdet där inget annat anges.   
   
Periodisering av föreningens intäkter och kost-
nader har skett enligt god redovisningssed. 
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Noter 2016 2017

5) Eget kapital inkl. fonderade medel 2016 2017

Eget kapital - 530 567 -522 928

Årets resultat 7 639 70 899

Samodlarna Spannmål 198 010 198 010

Ekokött 26 684 26 684

Ekologiska Lantbrukarnas Utvecklingsfond 15 661 15 661

Ansamlat eget kapital -282 573 -211 674

6)  Upplupna kostnader/Förutbetalda 2016 2017

Styrelsearvoden 44 300 29 420

Semesterlöner, socialaavgifter, löneskatt 204 144 49 098

Medlemsavgifter 876 399 822 002

Projekt 350  Solmacc 380 000 280 000

Utlägg  föreläsare 0 1 080

Projekt ”Ökad svensk ekol. produktion” 0 65 000

Bli-eko-bonde-kampanjen 60 000 150 000

Ekhagastiftelsen 31 944 0

1 596 787 1 396 600
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Revisionsberättelse

BILAGA 7



Fastställande av arvoden

BILAGA 9

Valberednings förslag:

Arvoden och ersättningar:
Valberedningen föreslår oförändrade 
principer, dvs att styrelsen själv har rätt 
att besluta om styrelsearvoden upp till 
den norm LRF tillämpar. Kostnads- och 
reseersättningar skall utgå mot kvitto eller 
räkning. Förutom dessa ersättningar skall 
föreningens ordförande ersättas med upp 
till ett basbelopp.



Val av förbundets ordförande och övriga styrelseledamöter 

BILAGA 10

Valberednings förslag:

Styrelseval: 
Valberedningen föreslår antalet ledamöter 
till 8 st.

Valberedningen föreslår stämman 
att till ordförande i 
Ekologiska Lantbrukarna på 1 år välja:

Anders Lunneryd, Trollhättan.

Till övriga ledamöter i styrelsen föreslår 
valberedningen val av:

Anders Jonört, Flarken (nyval på 1 år)
Anders Östlund, Åsbro (omval på 2 år)
Carina Andersson, Köping (omval på 2 år)
Mats Sjöstedt, Strängnäs (omval på 2 år)
Ulrika Brydling, Stockholm (omval på 2 år)

Valda på förra årets stämma med 1 år kvar:
Elin Rydström, Lovön
Märta Jansdotter, Uddevalla

Presentation Anders Jonört 
– ny kandidat till styrelsen

”Jag heter Anders Jonört och har fått en för-
frågan om att ställa upp i Ekologiska Lant-
brukarnas riksstyrelse, det lät spännande 
och intressant. 

Jag är 58 år och gift med Mia har 4 vuxna 
barn och bor i Flarken mitt emellan Umeå 
och Skellefteå. Vi började som mjölkbönder 
1992 på en arrendegård där vi drev konven-
tionellt, köpte vår nuvarande gård 1995 och 
ställde om marken till ekologiskt 1997 – och 
ställde om djurhållningen 1999. 

Firar 20 år som ekomjölksbonde nästa år – 
har idag drygt 50 mjölkkor och brukar 90 
hektar. 

Har varit medlem i Ekologiska Lantbru-
karna sedan distriktsförening bildades här 
i Västerbotten. Har genom åren varit aktiv 
i olika styrelser så som Norrmejerier, Växa 
Nord och även i Ekologiska Lantbrukarna 
distriktet. Tycker att Ekologiska lantbru-
karna har en viktig roll i framtiden att 
framhålla det ekologiska lantbruket och 
påverka beslutsfattare på olika plan för att 
utvecklingen av ekojordbruket kan fortsätta 
att växa i vårt land.”



Val av revisorer och deras suppleanter 

BILAGA 11

Valberednings förslag:
Valberedningens föreslår stämman att till 
revisorer och revisorssuppleanter utse:

Revisor:
Ann-Louise Palm, 
pwc auktoriserad revisor. Omval.

Revisorssuppleant:
Charlotte Deurell Åberg, 
pwc auktoriserad revisor. Nyval.

Revisor:
Bengt-Åke Karlsson, Motala. Omval. 

Revisorssuppleant:
Bodil Kolsbo, Mjölby. Omval.



Val av valberedning till nästa stämma

BILAGA 12

Valberedningen har under året bestått av:

Per Fredriksson (sammankallande)
Jessica Hermansson
Björn Ydren
Peter Nilsson och
Hans Häggkvist



Fastställande av förbundets medlemsavgifter. 

BILAGA 13

Styrelsen föreslår följande medlemsavgifter för 2019: 

Omsättning under 250 000 kr Medlemsavgift 400 kr
Serviceavgift 850 kr

Omsättning 250 000 kr – 1 milj kr Medlemsavgift 400 kr
Serviceavgift 1 800 kr

Omsättning 1 milj kr – 2 milj kr Medlemsavgift 400 kr
Serviceavgift 2 400 kr

Omsättning 2 milj kr – 3 milj kr Medlemsavgift 400 kr
Serviceavgift 3 100 kr

Omsättning 3 milj kr – 4 milj kr Medlemsavgift 400 kr
Serviceavgift 3 800 kr

Omsättning mer än 4 milj kr Medlemsavgift 400 kr
Serviceavgift 5 200 kr

Familjemedlem (får ingen tidning) Medlemsavgift 200 kr

Medlem som inte är lantbrukare Medlemsavgift 800 kr

Serviceavgift + moms. Vid beräkning av omsättningen tas inte 
omsättning i skog och övrig verksamhet med.

För varje medlem betalas 100 kr till distriktsförening. 
För varje familjemedlem betalas 50 kr till distriktsföreningen.



Verksamhetsplan 2018

BILAGA 14A (1 )

Ekologiska Lantbrukarna är de svenska eko-
böndernas samlande kraft. Vi leder utveck-
lingen för framtidens lantbruk, livskraftig 
matproduktion och en frisk natur. I ekolo-
gisk livsmedelsproduktion utvecklar vi stän-
digt nya metoder, tekniker och kunskaper 
för en fortsatt hållbar utveckling. En ökad 
omställning till ekologisk produktion och 
en ekomarknad i balans är därmed nöd-
vändigt. I det ekologiska lantbruket skapas 
samhällsnytta på gårdsnivå! 

Under 2018 ska föreningen arbeta fram en 
ny strategi med sikte på 2025. Långsiktigt är 
målet att öka synligheten för föreningens 
påverkansarbete, att öka medlemsantalet 
och fortsätta att prioritera arbetet med våra 
kärnfrågor samt minska föreningens pro-
jektverksamhet. 
 Det är valår och samtidigt ska nya europe-
iska jordbrukspolitiken förhandlas, nya EU-
reglerna för ekologisk produktion kommer 
införas och den nationella livsmedelsstrate-
gin genomföras. 
 På marknaden ser vi att trycket på ekorå-
vara har minskat för flera produktionsgre-
nar och vi har utmaningar när det gäller 
merpriset för ekomaten till bonden. Under 
2018 kommer därför särskilt fokus ligga på 
att påverka de politiska villkoren för eko-
logiska lantbrukare samt att fortsätta verka 
för att merpriset för ekomaten märks för 
lönsamheten hos våra medlemmar. För att 
lyckas med detta ska vi fortsätta att utveckla 
strategiska samarbeten med övriga i bran-
schen.

Vi kan konstatera att:
• Ekologiska lantbrukarna är ekorösten i 
jordbrukspolitiska sammanhang. 
• Vi har störst kompetens på de ekologiska 
regelverken bland lantbruksorganisationer. 
• Föreningen kan bli bättre på att nå nya 
ekolantbrukare.

Under 2018 ska Ekologiska lantbrukarna
…ta fram och i hela föreningen förankra en 
ny strategi med sikte på 2025.
…påverka för stabila och långsiktiga poli-
tiska villkor och regelverk för de ekologiska 
lantbrukarna i Sverige.
...synliggöra de mervärden för hela samhäl-
let och miljön som skapas på gårdsnivå av 
svenska ekobönder.
…verka för att öka kunskapen om mervär-
den i ekologiska animalieprodukter och visa 
på betydelsen av en balanserad ekologisk 
djurhållning för ett hållbart jordbruk.
…fortsätta att öka medlemsantalet och ver-
ka för angelägna aktiviteter såväl i distrikten 
som på riksnivå i föreningen. 
…arrangera angelägna träffar och möten 
för ekologiska lantbrukare.
…fortsätta öka föreningens synlighet i 
lantbruks- och livsmedelsrelaterade sam-
manhang.
…avsluta och nå ut med resultat från 
projektet Solmacc som visar på strategier i 
klimatfrågor på ekogårdar. 

Styrelsen och medarbetare har diskuterat 
vilka budskap som är viktiga att föra fram. 



Följande är våra viktigaste frågor som vi 
lyfter under 2018. 

Förslag som ska diskuteras av stämmoombu-
den den 8 mars och kokas ner till 3 punkter:

• Skattebetalarnas pengar till lantbruket ska 
gå till ersättningar för konkret miljö- och 
samhällsnytta.
• Den nationella livsmedelsstrategin ska 
främja utvecklingen av ekolantbruket.

BILAGA 14A (2)

• Klimatåtgärder i lantbruket ska ske före-
byggande snarare än när det är för sent.
• Det ekologiska lantbrukets betydelse för 
rent och säkert vatten.
• Tydlighet i regelarbetet bidrar till att det 
ekologiska mervärdet stärks. Reglerna ska 
utvecklas med stark förankring i erfarenhe-
ter och kunskap utvecklade på gårdsnivå.

180221 
Styrelsen i Ekologiska Lantbrukarna



Budget 2018

BILAGA 14B

INTÄKTER KR.

Medlemsavgifter 200 000

Serviceavgift 2 200 000

Frivillig serviceavgift 25 000

Anslag/projekt 400 000

Sponsring 75 000

Partnerskap KRAV 150 000

Annonsintäkter 50 000

Kampanjen, bliekobonde 450 000

Försäljning tjänster 400 000

Deltagaravgifter 250 000

Lönebidrag 100 000

SUMMA INTÄKTER 4 300 000

KOSTNADER

Köpta tjänster 400 000

Tidningar och trycksaker 450 000

Medlemsvärvning 200 000

Kontor inkl. telefon 100 000

Möten 300 000

Kommunikation, mässor och  reklam 200 000

Porto 50 000

Redovisningstjänster och IT-tjänster 200 000

Medlemskap i organisationer 50 000

Övriga externa kostnader 50 000

Löner 1 300 000

Arvoden, styrelsen 125 000

Resor och bilersättningar 130 000

Sociala avgifter 400 000

Övriga personalkostnade 150 000

SUMMA KOSTNADER 4 105 000

RESULTAT 195 000



Motion till Ekologiska Lantbrukarnas riksstämma 2018

BILAGA 15A

Under flera år har stöden till svenska lant-
brukare försenats i stor omfattning. Detta 
året har det bland annat drabbat företag, 
som tagits ut för kontroll, väldigt hårt. Även 
för företag som inte fått några anmärkning-
ar har utbetalningarna hållits inne.

Vi lantbrukare som drabbas hårt av dessa 
förseningar kräver en snabbare handlägg-

ning och utbetalning av alla EU-stöd och 
nationella stöd till lantbrukare. Vid förse-
ningar uppstår kostnader för lantbrukarna. 
De kostnaderna borde ersättas av staten

Vi vill därför ge Ekologiska Lantbrukarna i 
uppdrag att agera i frågan.

Styrelsen för 
Ekologiska Lantbrukarna 
i Västerbotten 

Krav på snabbare handläggning och utbetalning av EU-stöd och nationella stöd till lantbrukare



Styrelsens svar på motionen från Ekologiska Lantbrukarna 
i Västerbotten

BILAGA 15B

Motionen yrkar på att det behövs ett krav på 
snabbare handläggning i utbetalning av EU 
stöden och nationella stöd till Lantbrukare. 
Förseningen i utbetalningarna innebär 
stora problem för drabbade företag.

Styrelsen instämmer helt med motionären 
att det är ett stort problem att utbetalning-
arna försenas så mycket.

Vi kommer att utöva påtryckningar, med 
skrivelser men också genom att träffa be-
rörda myndigheter och landsbygdsminister 
Sven-Erik Bucht för att förklara hur denna 
orimlighet slår mot våra landsbygdsföretag 
och försöka få till en ändring.

Vi kommer i denna frågan också se vad vi 
kan göra inom vårt samarbete med LRF då 
denna frågan berör inte bara oss utan alla 
lantbrukare.



Stadgar för Ekologiska Lantbrukarna i Sverige

BILAGA 16 (1)

Förslag till ändringar till Förbundsstämman 
2018-03-08.

§ 1.  Namn
Förbundets namn är Ekologiska Lantbru-
karna i Sverige, Ekologiska Lantbrukarna. 
Förbundet är en obunden ideell förening.

§ 2.  Ändamål
Förbundet skall verka för att främja och 
sprida det yrkesmässiga alternativa/ekolo-
giska lantbruket. Förbundet skall tillvarata 
lantbrukarnas intressen i förhållande till 
myndigheter, övriga samhällsgrupper och 
annars då anledning finns.

Med alternativt/ekologiskt lantbruk menar 
Ekologiska Lantbrukarna: ett lantbruk med 
syfte att bevara eller förbättra jordens bör-
dighet, att sträva mot en långsiktig resurs-
hushållning, att framställa näringsriktiga 
livsmedel utan konstgödsel och kemiska 
bekämpningsmedel, samt att inom djurhåll-
ningen skapa en miljö som tillfredsställer 
husdjurens naturliga beteenden och behov.

§ 3.  Organisation
Ekologiska Lantbrukarnas verksamhet 
bedrivs genom följande organ:
Förbundsstämma
Förbundsstyrelse
Distriktsföreningar

Stadgar för Ekologiska Lantbrukarna i Sverige
(Antagna av förbundsstämmorna 
2003-03-12 och 2004-03-17)

§ 1.  Namn
Förbundets namn är Ekologiska Lantbru-
karna i Sverige, Ekologiska Lantbrukarna. 
Förbundet är en obunden ideell förening.

§ 2.  Ändamål
Förbundet skall verka för att främja och 
sprida det yrkesmässiga alternativa/ekolo-
giska lantbruket. Förbundet skall tillvarata 
lantbrukarnas intressen i förhållande till 
myndigheter, övriga samhällsgrupper och 
annars då anledning finns.

Med alternativt/ekologiskt lantbruk menar 
Ekologiska Lantbrukarna: ett lantbruk med 
syfte att bevara eller förbättra jordens bör-
dighet, att sträva mot en långsiktig resurs-
hushållning, att framställa näringsriktiga 
livsmedel utan konstgödsel och kemiska 
bekämpningsmedel, samt att inom djurhåll-
ningen skapa en miljö som tillfredsställer 
husdjurens naturliga beteenden och behov.

§ 3.  Organisation
Ekologiska Lantbrukarnas verksamhet 
bedrivs genom följande organ:
Förbundsstämma
Förbundsstyrelse
Distriktsföreningar



§ 4.  Medlemskap
Medlem kan den bli som stöder förbundet 
enligt ändamålsparagrafen och erlägger 
den årliga avgift till förbundet som för-
bundsstämman bestämmer. 

I de fall distrikt beslutar ta ut en egen avgift 
skall medlem erlägga denna.

Medlem vilken ej erlägger stadgade avgifter 
eller motarbetar förbundets syfte kan ute-
slutas av förbundsstämman eller förbunds-
styrelsen.

§ 5.  Distrikt inom förbundet
Distrikt kan bildas när minst fem medlem-
mar är ense därom. Distrikt skall ha stadgar 
vilka godkänts av förbundsstyrelsen. Där 
distrikt finns skall medlem ingå i distrikt.

§ 4.  Medlemskap
Medlem kan den bli som stöder förbundet 
enligt ändamålsparagrafen.

Medlem erlägger den årliga avgift till för-
bundet som förbundsstämman bestämmer. 

I de fall distrikt beslutar ta ut en egen avgift 
skall medlem erlägga denna.

Medlem vilken ej erlägger stadgade avgifter 
eller motarbetar förbundets syfte kan ute-
slutas av förbundsstämman.

§ 4 b.  Stödmedlemskap
Stödmedlem kan den bli som stöder för-
bundet enligt ändamålsparagrafen.

Stödmedlem erlägger den årliga avgift till 
förbundet som förbundsstämman bestäm-
mer.

Stödmedlem har närvaro och yttranderätt, 
men saknar rösträtt, vid förbundets och 
distriktens sammankomster.

Stödmedlem vilken ej erlägger stadgade av-
gifter eller motarbetar förbundets syfte kan 
uteslutas av förbundsstämman.

§ 5.  Distrikt inom förbundet
Distrikt kan bildas när minst fem medlem-
mar är ense därom. Distrikt skall ha stadgar 
vilka godkänts av förbundsstyrelsen. Där 
distrikt finns skall medlem ingå i distrikt.

BILAGA 16 (2)

FÖRSLAG TILL NY FORMULERING
FÖRSLAG TILL STRUKEN  FORMULERING



§ 6.  Förbundsstämman
Förbundsstämman är Ekologiska Lantbru-
karnas högsta beslutande organ. Förbunds-
stämman skall hållas årligen under mars-
april. Kallelse till förbundsstämma skall vara 
medlem tillhanda senast två veckor innan 
stämmans hållande.

Vid förbundsstämma äger samtliga medlem-
mar närvarorätt och yttranderätt.

Vid förbundsstämma representeras med-
lemmarna av 100 ombud. Ombud utses av 
distriktsföreningarna proportionellt mot 
antalet medlemmar i respektive distrikt per 
senaste 31 december, dock minst två ombud 
per distriktsförening. 

Motioner till stämman läggs av enskilda 
medlemmar eller distriktsföreningar och 
ska vara beslutade av distriktsstämman eller 
distriktsstyrelse om samtliga ledamöter i 
distriktsstyrelsen godkänner motionen. 
Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhan-
da tre veckor innan stämman för 
behandling. 

På förbundsstämman skall följande ärenden 
behandlas:

1. Val av mötesordförande och sekreterare.
2. Val av två justerare att jämte ordförande 
justera stämmans protokoll.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Frågan om stämman utlysts i behörig 
ordning.
5. Styrelsens verksamhets berättelse samt 
årsredovisning.

BILAGA 16 (3)

FÖRSLAG TILL NY FORMULERING
FÖRSLAG TILL STRUKEN  FORMULERING

§ 6.  Förbundsstämman
Förbundsstämman är Ekologiska Lantbru-
karnas högsta beslutande organ. Förbunds-
stämman skall hållas årligen under mars-
april. Kallelse till förbundsstämma skall vara 
medlem tillhanda senast två veckor innan 
stämmans hållande.

Vid förbundsstämma äger samtliga medlem-
mar närvarorätt och yttranderätt.

Vid förbundsstämma representeras med-
lemmarna av 100 ombud. Ombud utses av 
distriktsföreningarna proportionellt mot 
antalet medlemmar i respektive distrikt per 
senaste 31 december, dock minst två ombud 
per distriktsförening. 

På förbundsstämman skall följande ärenden 
behandlas:

1. Val av mötesordförande och sekreterare.
2. Val av två justeringsmän att jämte ord-
förande justera stämmans protokoll.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Frågan om stämman utlysts i behörig 
ordning.
5. Styrelsens årsredovisning.



6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter.
8. Fastställande av arvoden.
9. Val av förbundets ordförande och övriga 
styrelseledamöter.
10. Val av revisorer och deras suppleanter.
11. Val av valberedning till nästa stämma.
12. Fastställande av förbundets medlems-
avgift.
13. I kallelsen upptagna ärenden som av sty-
relsen hänskjutits till stämman eller ingivits 
av medlem senast en månad innan stäm-
mans hållande.
14. Övriga ärenden kan tas upp till beslut 
om 2/3 av de närvarande ledamöterna är 
överens därom, dock ej ärende gällande 
stadgeändring eller föreningens upplö-
sande.

§ 7.  Extra förbundsstämma
Extra förbundsstämma skall hållas när 
styrelsen, revisorerna eller minst 10 % av 
medlemmarna så begär.

§ 8.  Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelse väljs av förbundsstämman 
och består av ordförande samt ytterligare 
minst 6 och högst 10 ledamöter.
Styrelseledamöter väljs på två år. Årligen 
väljs halva antalet ledamöter.

Styrelsen väljs för tiden till nästa förbunds-
stämma.

6. Revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens 
ledamöter.
8. Fastställande av arvoden.
9. Val av förbundets ordförande och övriga 
styrelseledamöter.
10. Val av revisorer och deras suppleanter.
11. Val av valberedning till nästa stämma.
12. Fastställande av förbundets medlems-
avgift.
13. Fastställande av budget och verksam-
hetsplan.

14. I kallelsen upptagna ärenden som av sty-
relsen hänskjutits till stämman eller ingivits 
av medlem eller distriktsförening. 
15. Övriga ärenden kan tas upp till beslut 
om 2/3 av de närvarande ledamöterna är 
överens därom, dock ej ärende gällande 
stadgeändring eller föreningens upplö-
sande.

§ 7.  Extra förbundsstämma
Extra förbundsstämma skall hållas när 
styrelsen, revisorerna eller minst 10 % av 
medlemmarna så begär.

§ 8.  Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelse väljs av förbundsstämman 
och består av ordförande samt ytterligare 
minst 6 och högst 10 ledamöter.
Styrelseledamöter väljs på två år. Årligen 
väljs halva antalet ledamöter.

Styrelsen väljs för tiden till nästa förbunds-
stämma.

BILAGA 16 (4)
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Styrelsen ansvarar för föreningens organisa-
tion och verksamhet. Styrelsen upprättar en 
arbetsordning för sin verksamhet.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av 
dess ledamöter är närvarande. 

Styrelsen utser - inom sig eller utom sig - de 
personer som äger teckna förbundets firma.

§ 9.  Revisorer
Förbundsstämman utser två revisorer och 
två suppleanter för dessa för tiden fram till 
nästa förbundsstämma.

§ 10.  Stadgeändring och upplösning
För ändring av stadgarna eller upplösning 
av förbundet fordras beslut av två på varan-
dra följande förbundsstämmor med minst 
2 månaders mellanrum, varav en skall vara 
ordinarie förbundsstämma.

I händelse av förbundets upplösning skall 
dess återstående tillgångar anslås för än-
damål som står i överensstämmelse med 
förbundets ändamål.

Styrelsen ansvarar för föreningens organisa-
tion och verksamhet. Styrelsen upprättar en 
arbetsordning för sin verksamhet.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av 
dess ledamöter är närvarande. 

Styrelsen utser - inom sig eller utom sig - de 
personer som äger teckna förbundets firma.

§ 9.  Revisorer
Förbundsstämman utser två revisorer och 
två suppleanter för dessa för tiden fram till 
nästa förbundsstämma.

§ 10.  Stadgeändring och upplösning
För ändring av stadgarna eller upplösning 
av förbundet fordras beslut av två på varan-
dra följande förbundsstämmor med minst 
2 månaders mellanrum, varav en skall vara 
ordinarie förbundsstämma.

I händelse av förbundets upplösning skall 
dess återstående tillgångar anslås för än-
damål som står i överensstämmelse med 
förbundets ändamål.

BILAGA 16 (5)


