Årsmöte Agroforestry Sverige
2017-03-18
Närvarande: Johanna Björklund, Elsa Lagerqvist, Johanna Johansson, Tor Nyberg, Inger Bjugård,
Guri Törnstrand, Jörgen Törnstrand, Paul Teepen, Dennis Olsson, Johan Melin, Esbjörn Wandt,
Christina Schaffer, Linnéa Asplund, Mikael Karlsson, Oscar Franzén
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Johanna Björklund vals till mötesordförande och Elsa Lagerqvist vals till sekreterare.
2. Val av två justeringspersoner
Paul Teepen och Christina Schaffer
3. Fastställande av röstlängd
Gruppen beslutade att detta fastställs när röstning ska ske.
4. Årsmötets behöriga utlysande
Mycket bra!
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
Johanna går igenom verksamhetsberättelsen. Det finns en början till en karta, arbetet fortsätter i år.
Information om studieresan kommer att komma ut förhoppningsvis nästa vecka. Konferens i
novermber 2017. En arbetsgrupp har tagits fram för att skapa en logga. Vi vill ha input från
medlemmar. Tre representanter från föreningen var med på EURAF's konferens i Frankrike.
Litteraturlista. Föerningen har ansökt om pengar till konferensen, ansökan till KSLA avslogs,
ansökan till FORMAS inskickad och väntar på svar.
Synpunkter/kommentarer:
Tor: Vad kan vi se inom agroforestry i Sverige idag? Agroforestry i teori och praktik. Dela med sig
av kunskaper, kunskapsutveckling inom organisationen. Något till nästa verksamhetsplan?
Ekonomisk redovisning: Inkomster 8802,00 kr, utgifter 2184,03. Årets resultat 6617,97. Än så
länge kommer dessa pengar att sparas.
Revisorns berättelse
Karin Eksvärd genomförde revisionen. Uppläst av Guri Törnstrand. Tillräcklig information,
rättvisande bild av föreningens ekonomi. Revisorn anser att styrelsen kan ha fortsatt ansvarsfrihet
för ekonomin.
8. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
Alla mötesdeltagare får rösta. Mötet godkänner.
9. Styrelsens ansvarsfrihet för den tid som revisorn avser
Mötet godkänner
10. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Inga handlingar
11. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
Medlemsavgifter: 100 kr för privatpersoner, minst 500 kr för företag/organisation. Mötet fastställer
medlemsavgiften.
12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

Johanna presenterar verksamhetsplanen.
Kommentarer/synpunkter:
Johan: Förtydligande om kartans omfattande. Förtydligande gjordes genom att formulera om texten
till att kartan ska omfatta projekt och pågående odlingar.
Guri: sätt en intern kommunikationsstrategi, hur ska föreningen förmedla information till
medlemmarna. Esbjörn: medlemmarna kan använda sig av driven.
Styrelsen tar med sig kommentarerna om kommunikationsstrategi och ska se över hur föreningen
kan kommunicera med medlemmarna.
Budgeten för kommande år innefattar inkomster i form av medlemsavgifter, utgifter i form av
IT-tjänster, bankkostnader och föreningens medlemskap i EURAF.
Mötet godkänner verksamhetsplanen och budgeten.
13. Val av styrelseledamöter, revisor, revisorssuppleant samt minst två valberedare varav en
sammankallande
Ann Green har gjort sitt år inom föreningen och Christian Odberger avgår. Påfyllnadsval efter
Christian, Karin Höök valdes på ett år. Johanna Söndergaard Johansson valdes in på två år. Oscar
Franzén, John Gustavsson och Johanna Björklund valdes om på två år.
Revisor Guri Törnstrand, Revisorssupleant Karin Eksvärd. Christina Schaffer och Joel Holmdahl
har valts om som valberedare.
14. Övriga frågor
Inga övriga frågor
15. Fika kl. 15:00
16. Föreläsning
Mikael pratade om hyggesfritt skogsbruk och värdet av skogsmarker. Sedan berättade Dennis om
sitt fäbobruk och efter det öppnades det upp för diskussion kring vad styrelsen ska jobba med i år.
Se separat dokument.
17. 16:30 Årsmötet slutar

Johanna Björklund mötesordförande

Elsa Lagerqvist sekreterare

............................................................

.....................................................

