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Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationer.  

Föreningen arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.  

Årsmötesprotokoll 
Stehags församlingshem 2019-03-10 

Föreningens ordförande Anne-Marie Lindén hälsade alla mötesdeltagare välkomna och tände 
samtidigt ett ljus för föreningens grundare Anders Stenström. Anne-Marie passade även på att 
prata om SVT:s serie Nedsläckt land som just visats på TV. Här ser man att det är bra att ha 
åkermark att odla mat på men att många trots detta tyvärr inte förstått vikten av det.  

§1 Val av ordförande för årsmötet 
Henrik Wöhlecke valdes efter förslag från valberedningen och han tackade för förtroendet.  

§2 Val av sekreterare för årsmötet 
Daniel Stenström valdes efter förslag från valberedningen.  

§3 Val av två justeringspersoner 
Bengt Nilsson och Alf  Andersson valdes att justera årsmötesprotokollet.  

§4 Mötets behöriga utlysande 
Kallelse skickades ut brevledes den 17 februari och ansågs behörigen utlyst. 

§5 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes av mötet.  

§6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning 
Ann-Marie Lindén sammanfattade 2018 års verksamhetsberättelse (se bilaga). Hon poängterade 
DGJ:s hemsida samt att medlemsavgiften för enskild är 200 kr och endast 300 kr för en hel 
familj.  
Frågan uppkom om varför banderollerna är nedplockade utmed E6:an. Svaret är att föreningen 
hotades av ett vite om de inte togs ned. Frågan ska utredas av styrelsen och för att försöka få upp 
banderollerna igen, om än något längre från vägen.  
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.  
Ordföranden Henrik läste upp den ekonomiska redovisningen och även den godkändes och lades 
till handlingarna.  

§7 Revisorernas berättelse 
Revisorn Eva Göransson läste upp revisionsberättelsen.  

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.  
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§9 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna 
Ann-Marie Lindén uppmanar mötesdeltagarna att skriva upp sin epostadress på närvarolistan.  
Enligt stadgarna står det att årsmöteskallelsen skall skickas skriftligen, det vill säga det går bra per 
epost. Strävan blir att skicka per epost nästa år samt att respektera de som inte har epost och till 
dem skicka brevledes.  

§10 Ersättning för kostnader till styrelsen och revisorerna 
Den skattefria milersättningen är 18:50 kr och direkta utlägg för föreningen ersätts.  
Valberedningen föreslår att styrelsen ska kunna dela upp den budgeterade kansliavgiften om 30 
000 kr till dem som har kanslimässiga uppdrag och utgifter. Detta klubbas igenom av årsmötet. 

§11 Styrelsens förslag till utgifts-och inkomst stat samt beslut om medlemsavgift 
Styrelsens förslag till medlemsavgift inför 2018 är 300 kr/familj och 200 kr/enskild. Styrelsen 
meddelar att avgiften och hur man kan bli medlem kommer ses över inför nästa årsmöte. T ex 
autogiro och medlemskort som rekryterande medlem kan dela ut direkt mot en swishbetalning till 
föreningens konto.  

§12 Val av styrelse och styrelseordförande 
Omval ordinarie styrelsemedlemmar 
Anders Larsson 
Bengt Svensson 
Nyval  
Daniel Stenström, som tidigare varit suppleant 
Kvarstående ordinarie valda på två år 2018 
Ann-Marie Lindén, Eva von Wachenfelt, Daniel Andersson och Herbert Falck. 

Samtliga valdes vid ett och samma klubbslag. 

Årsmötet valde enhälligt Ann-Marie Lindén som ordförande för ett år 2019. 

Som suppleant valdes på ett år Hans Andersson, Arne Joelsson, Olof  Bågenholm, Ingrid Jönsson 
och Erik A Eriksson.  

§13 Val av två revisorer samt en revisorssuppleant 
Till revisorer under ett år omvaldes Henrik Wöhlecke och Eva Göransson samt som 
revisorssuppleant valdes Gerd Stenström.  

§14 Val av valberedning 
Till valberedning omvaldes Carl Jonson, Torsten Winther och Kew Nordqvist. Alf  Andersson 
nyvaldes.  
Sammankallande Torsten Winther.  

§15 Budget och verksamhetsplan 
Anne-Marie Lindén berättar om verksamhetsplanen. Förslag att Den Goda Jorden ska möta och 
uppmuntra ungdomar som aktivt arbetar för vår sak för att få med dem in i föreningen. En tjej i 
Falkenberg, samt Greta Thunberg nämndes som exempel.  
Den Goda Jorden tar med tacksamhet emot förslag på exploateringar av åkermark där DGJ som 
part kan uttala sig.  

Verksamhetsplanen för 2019 fastställdes av årsmötet.  
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§16 Övriga frågor 
- Hans Andersson LRF möte 190321 Sparbanken Skåne i Eslöv där Kristina Yngwe medverkar 
-  Den Goda Jorden bör kontakta LRF:s kommungrupper, där har föreningen lätt att hitta 
likasinnade. 
-  En medlem efterlyste fler informationsutskick per epost under året.  
-  Det efterlystes en översyn av DGJ:s grafiska identitet och tonalitet på hemsida och Facebook.      
-  Förslag om att etablera oss på Instagram för att nå fler yngre medlemmar. 
-  Frågan om ett diskussonsforum där medlemmar kan diskutera frågor.  
- Strategisk påverkanslobby mot Boverket och LRF ungdom.  
- Göra en personlig enkätundersökning via telefon. Ett sätt att rekrytera medlemmar.  
- Landskapsarkitektsdagen där vi erbjudes att ställa upp mot ett eget bud.  
- Skapa en lista om personer som kan tänka sig att hjälpa till vid mässmontrar.  
- Kontakta riksdagspartier som driver höghastighetsjärnvägsetablering som kommer kräva 

mycket åkermark i anspråk för att ev förlägga den i mindre värdefulla impediment så att 
jordbruksmarken uppvärderas. (Svar: Trafikverket har ett arbete som pågår för fullt där 
upphandling av konsulter som ska utreda frågan görs nu.)  

- En 400kv ledning planeras att gå genom Halland och Skåne, från Trollhättan till Malmö. 
- Föreningens äldste medlem Erik von Gertten fyllde 91 år och gratulerades med sång och 

hurrarop. 

§17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt. 
Protokollet förvaras på hemsidan samt på Berte Museum i Slöinge.  

§18 Mötets avslutande 
34 medlemmar deltog på årsmötet. 
Henrik avslutade årsmötet och tackades med en blomma av Anne-Marie Lindén.  

Mötessekreterare   Ordförande 

Daniel Stenström   Henrik Wöhlecke 

Justeringsman    Justeringsman  

Alf  Andersson    Bengt Nilsson 
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