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1. Val av mötesordförande och mötessekreterare: Elsa Lagerqvist valdes till ordföranden och
Linnéa Asplund till mötessekreterare
2. Val av två justeringspersoner: Kjell Sjelin och John Gustafsson
3. Fastställande av röstlängd: 8 (+2 som kom en bit in i mötet)
4. Årsmötets behöriga utlysande: Mötet ansåg att årsmötet utlysts korrekt
5. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning: Elsa Lagerqvist föredrog
verksamhetsberättelsen (se bilaga). John Gustafsson föredrog resultat- och balansrapport (se
bilaga). Mötet ansåg att det såg bra ut.
7. Revisorns berättelse för den tid som revisionen avser: Elsa Lagerqvist föredrog revisorns
berättelse (se bilaga).
8. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning: Resultat och balansräkning fastställdes
av mötet.
9. Styrelsens ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
för den tid som revisionen avser.
10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag: Det har inte inkommit några
motioner eller förslag.
11. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår:
Diskussion om vad vi ska ha för nivå på avgiften för organisationer och företag, eventuellt
olika nivåer på avgift beroende på omsättning. För privatpersoner diskuterades vad
medlemmarna får för pengarna. I nuläget ser ekonomin bra ut och det finns inget särskilt skäl
för att öka avgifterna.
Mötet beslutade att medlemsavgiften fortsatt ska vara 100 kr per år för privatpersoner, och
500 kr per år för företag och organisationer.
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår: Elsa Lagerqvist
föredrog verksamhetsplanen (se bilaga).
Mötet vill lägga till en punkt om att föreningen ska jobba för att agroforestry ska finnas med i
systemet för jordbrukarstöd. Vi skulle kunna ha ett samarbete med Agroforestry Network. Det
finns EU-projekt för agroforestry i EU, så då borde även Sverige ha en egen plan. Det finns

även andra länder som redan har agroforestry i systemet. Vi vill starta en arbetsgrupp som
jobbar med policy.
Det finns ingen budget framtagen för nästa år. Det finns några få stående poster. Det stora
som vi kanske vill göra är att arvodera någon för att söka pengar till konferensen som vi
planerar att arrangera 2019. Enligt John skulle det behöva vara någon med eget företag, så att
vi inte behöver registrera oss som företag. En sådan sak skulle behöva behandlas på
styrelsemöten, och eventuellt höstens medlemsmöte. Det vore bra om vi också kunde få med
personer som kan söka pengar på arbetstid. John tar fram en budget för 2018 som får beslutas
av styrelsen.
En önskan kom fram från medlemmarna att det vore trevligt med en till studieresa. Det kan
genomföras om vi har tid i styrelsen, eventuellt tillsammans med engagerade medlemmar.
Önskemål om att ha mer nyheter på hemsidan. Vi vill gärna få in förslag från medlemmar om
det kommer upp saker som kan vara intressanta för fler personer.
13. Val av styrelseledamöter, revisor, revisorssuppleant samt minst två valberedare varav en
sammankallande:
Johanna och Johanna avgår. Christina Schaffer kan tänka sig att vara med i styrelsen, men hon
sitter ju nu i valberedningen. Vi har varit många i styrelsen senaste året men då är det också
svårt att hitta tider. Vi bör försöka se till att få igång arbetsgrupper som jobbar också. Vi vill
ha kvar Guri, Karin och Christina och Joel, vi hör med dem.
Johanna Björklund och Johanna Johansson satt på två år men hon avgick efter ett år.
Revisor och revisorssuppleant: Guri och Karin väljs under förutsättning att de tackar ja
Valberedning: Christina och Joel väljs under förutsättning att de tackar ja
Ny styrelse beslutades:
John Gustafsson är vald på två år sedan förra året och sitter kvar 1 år
Linnéa Asplund, tar över platsen efter Johanna Björklund 1 år
Elsa Lagerqvist väljs på 2 år
Karin Höök väljs på 2 år
Mikael Karlsson väljs på 2 år
Oscar Franzén är vald på två år sedan förra året och sitter kvar 1 år
Förslag från mötesdeltagare att vi ska ha en ordförande, vilket inte varit fallet hittills.
14. Övriga frågor
a. EURAF representant. Representanten har möten då och då med Euraf. Ingen på mötet
vill direkt, så styrelsen får se till att hitta en kandidat.
b. Resa till EURAF konferensen. 28-31 maj. Nu finns det intresse från några från mötet:
Linnéa, Jorunn, Elsa. Vi diskuterade att vi skulle kunna sponsra medlemmar som
åker, mot att de i så fall åker i föreningens namn och rapporterar efteråt. Elsa läste
upp lite ur programmet. Vi behöver skicka ut en förfrågan om intresse, så att vi också

vet vilka som ska vara med i listan för medlemmar i Euraf, som har lite rabatt på
avgiften. Det kom också upp att vi skulle kunna lägga upp det på hemsidan, och även
se till att det kommer in mer på facebookgruppen.
c. Det finns också önskemål att det ska finnas aktiviteter utanför facebookgruppen, som
ju inte alla medlemmar använder sig av..
15. Årsmötet avslutas med en presentation av Jorunn Hellman som berättade om sitt
kandidatarbete "Agroforestry på svensk åkermark: vägen mot ett resilient och
mångfunktionellt jordbruk?"
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