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Årsmöte Agroforestry Sverige
Plats och tid: Lördagen den 7 April 2019 kl 13-14.30 på Stockholms universitet, Institutionen för
Naturgeografi

Dagordning:

1. Mötet öppnades
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Mötet valde Elsa Lagerqvist som ordförande och Elina Magnusson som sekreterare
3. Val av justerare
Mötet valde Christina Schaffer och Erica Svensson som justerare
4. Fastställande av röstlängd
Ingen omröstning genomfördes på mötet
5. Årsmötets behöriga utlysande
Kallelse skickades ut fyra veckor innan årsmötet enligt stadgarna. Detta bekräftades av alla
närvarande.
6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes. Inga tillkommande punkter
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
Elsa Lagerqvist gick igenom verksamhetsberättelsen för 2018 (se bilaga 1). Därefter fick John
Gustafsson gå igenom den ekonomiska årsredovisningen för 2018.
Gruppdiskussion uppstod ang. medlemsantal. I år har färre än förväntat betalat medlemsavgiften.
Man räknar med att det just nu är ca 31 betalande medlemmar och att ca 40 får nyhetsbrevet.
Detta att jämföra med det antalet medlemmar föreningen hade i starten; 84 st enligt John
Gustafsson.
8. Revisorns berättelse
Revisorns berättelse hade inte inkommit till mötet men kontakt med revisorn togs via telefon.
Revisor hade inget att invända på årsredovisning och föreslår att föreningen ger styrelsen
ansvarsfrihet för 2018. Alla närvarande röstade för detta.
9. Beslut om fastställande av balans och resultaträkning
John Gustafsson gick igenom balans och resultaträkning för 2018. Denna fastställdes av
närvarande medlemmar
10. Inkomna motioner
Inga inkomna motioner fanns
11. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
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Nuvarande medlemsavgift är100kr för medlemskap i Agroforestry Sverige. Önskas även
medlemskap i EURAF tillkommer 100kr, detta är dock frivilligt idag. Idag betalar föreningen 1000kr
för medlemskap i EURAF och kan då skriva upp 10 medlemmar i EURAFS register. Dock uppstår
problem med val av dessa medlemmar med avseende på GDPR samt att avgiften höjs om färre än
10 medlemmar vill vara med.
Förslag från mötet är att till 2020 höja avgiften till 200kr och då får alla medlemmar medlemskap
i båda föreningarna. Styrelsen får i uppdrag att utreda detta inför nästa år.
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
John Gustafsson gick igenom budget för 2019 (se bilaga 2) och Elsa Lagerqvist gick igenom
verksamhetsplanen enligt nedan:
Planerade event:
Minikonferens i Linköping den 10-12 oktober. Program är under arbete men grunden är satt.
Uppgifter för styrelsen:
- Diskutera föreningens syfte
- Utveckla kommunikationen inom och utanför föreningen. T.ex. via sociala medier.
- Anordna en medlemsträff
13. Val av styrelseledamöter
Nyinvalda:
Elina Magnusson (2år)
Christina Schaffer (2 år)
Erica Svensson (1 år)- blev invald men avstod efter mötet. Hur ska detta skrivas? Jag föreslår att
skriva invald här, och sedan ta upp avhopp i ett senare protokoll
Kvar i styrelsen:
Elsa Lagerquist (1 år)
Karin Höök (1år)
Mötet valde samtliga till styrelsen.
14. Val av revisor
Som revisor föreslås Guri Törnstrand (ej närvarande, tillfrågas efter mötet). Som
revisorssuppleant valdes John Gustafson.
15. Val av valberedning: vakant
16. Övriga frågor
A. Diskussion på temat vad vill vi med föreningen och dess verksamhet framöver? Vad finns det
för nätverksmöjligheter och hur tar vi föreningen och agroforestry vidare?
Förslag om möjligheter att nätverka med andra föreningar med liknande inriktning. T.ex.
Permakultur Sverige, Föreningen Andelsjordbruk Sverige, Naturbeteskött eller liknande
föreningar. Vi tror att många fler arbetar med agroforestry men kallar det något annat. Hur
når vi även dessa? Finns möjlighet till mer samarbete inom Norden om agroforestry? Finns
möjlighet att samverka med myndigheter?
Förslag om att AFS uppmärksamma den biologiska mångfaldens dag på något sätt.
Kommande styrelse får i uppdrag att ta diskussionen vidare och se över nätverksmöjligheter.
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17. Mötet avslutades
Efter mötet visades skogsträdgården på Stockholms universitet och därefter fika.

Ordförande, Elsa Lagerqvist

Sekreterare, Elina Magnusson

……………………………………………….

……………………………………………….

Justerare:
Christina Schaffer

Erika Svensson

……………………………………………….

……………………………………………….

