Protokoll Årsmöte 2020
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1. Val av ordförande för årsmötet
Valberedningens förslag: Per Svensson, kommunalråd i Falkenberg, som också valdes till
mötesordförande.
Per berättade att han uppskattade att han fått frågan om att vara ordförande.
2. Val av sekreterare för årsmötet
Föreningens sekreterare Daniel Stenström valdes att föra protokollet.
3. Val av två justeringspersoner
Olof Bågenholm och Per Stenström valdes till justeringspersoner.
4. Mötets behöriga utlysande
Kallelsen har utgått med marginal två veckor innan årsmötet och godkändes.
5. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes av årsmötet.
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelsen skickades ut med kallelsen till årsmötet och godkändes och lades
till handlingarna. Den ekonomiska redovisningen godkändes även den. Minnesfondens
anskaffningsvärde poängterades vara 200 000 kr. Under 2019 har föreningen inte haft ett kansli
och därmed ingen kansliutgift. Föreningen har även bunkrat upp frimärken innan prishöjningen
2020.
7. Revisorernas berättelse
Revisorn Henrik Wöhlecke meddelar att revisorerna tillskriver ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2019 enligt revisorernas rekommendation.
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
En motion har inkommit från Torkel Höglund ”Mera genomarbetat regelverk för
tillgänglighetskrav i bostäder” som yrkar bifall för denna. Bengt Svensson läste upp Styrelsens
svar till motionen med motivering. Styrelsen föreslår att motionen avslås. Årsmötets deltagare
diskuterade motionen. Det uteslöts dock inte att i framtiden kunna ta upp motionen igen. Torkel
föreslog att föreningen kan passa vidare motionen till Boverket.
Årsmötet beslutade att anse motionen besvarad enligt styrelsens förslag.
10.Ersättning för kostnader till styrelsen och revisorerna
Valberedningen föreslår, som ifjol, att ingen ersättning (arvode) utgår till styrelse eller
revisorer. Reseersättning enligt den statliga skattefria nivån och direkta utlägg ersätts.
Valberedningen föreslår att styrelsen fritt får förfoga över 30 000 kr som tidigare år. (Se
årsmötesprotokoll §10 för 2019). Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag.
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11.Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat (se p 15) samt beslut om medlemsavgift
Föreningen Den Goda Jordens styrelse föreslår oförändrade medlemsavgifter för 2021.
För enskilda medlemmar 200 kronor och familjemedlemskap (boende på samma adress) 300
kronor, samt reducerad medlemsavgift på 50 kronor för studenter och mässpris för nya
medlemmar på 150 kronor vid mässor och evenemang. Revisorerna uppmanar medlemmarna att
uppgradera sina enskilda medlemskap till familjemedlemskap.
Daniel Andersson poängterade att Naturvårdsverkets bidrag baseras på föreningens antal
medlemmar.
12.Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår:
Ordinarie i styrelsen för två år: Omval av Anne-Marie Lindén, Daniel Andersson, Eva von
Wachenfeldt och Herbert Falck. Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag.
Kvarstående för ett år är Bengt Svensson, Daniel Stenström och Anders Larsson.
Anne-Marie Lindén valdes av årsmötet till föreningens ordförande och gratulerades av Per
Svensson.
Som suppleanter för ett år omvaldes Olof Bågenholm, Arne Joelsson och Ingrid Jönsson. Som
suppleant nyvaldes Ivan Forsman, då Hans Andersson har avböjt återval. Erik Eriksson lämnar
på grund av tidsbrist och som ersättare föreslås och nyvaldes Adam Slottner.
13.Val av två revisorer samt en revisorssuppleant
Till revisorer har valberedningen föreslagit omval under ett år av revisorerna Henrik
Wöhlecke, Eva Göransson och som suppleant Gerd Stenström. De omvaldes enhälligt av
årsmötet.
14.Val av valberedning
Årsmötet omvalde Torsten Winther som sammankallande, Carl Jonson, Kew Nordqvist
och Alf Andersson.
15.Budget och verksamhetsplan
Budgeten delas upp i två delar under 2020. En normal budget som tidigare år och en
budget för Naturvårdsverkets bidrag.
I den normala budgeten kommer kansliavgiften för 2020 vara 10 000 kr. Hemsidans utgifter
kommer öka under 2020 då hemsidan har tvingats byggas upp på nytt på grund av hackerattack
och den har även bytt webhotell.
Naturvårdsverkets bidrag på 267 000 kr får en egen budget. T ex uppsökandeverksamhet mot
kommuner, medlemsaktiviteter, medlemsrekrytering, seminarier, utbildning i miljörätt och
påverkansprocesser. Styrelsens tanke är att arvodera personer för att utföra de budgeterade
posterna. Föreningen har inte för avsikt att bli arbetsgivare. Ett förslag uppkom att spela in en
utbildning i miljörätt. Styrelsens tankar om hur arbetet kan läggas upp lästes upp av Daniel
Andersson.
Årsmötet godkände båda förslagen till budget.
Förslag till verksamhetsplan för 2020 är densamma som föregående år och godkändes av
årsmötet.
16.Övriga frågor
Carl Jonson poängterade att föreningens arbete skall vara partipolitiskt obundet. Han ställde
frågan till hur vi ska få allmänheten att förstå att Den Goda Jorden inte bara arbetar för
lantbrukarna utan frågan att värna åkermarken är i allmänhetens intresse.
Ivan Forsman meddelade att han arbetat på en kommunikationsplan för att vi i föreningen ska
kunna bredda oss i bland annat sociala medier.
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Anne-Marie Lindén tog upp att föreningens kommunikation utåt hade diskuterats på årsmötet
2019. Under det gångna året har det tagits upp i styrelsen. Det finns nu ett förslag från Ivan
Forsman, som skall tas upp på nästa styrelsemöte.
Nils-Erik Norrby, student på Alnarp, framförde att åkermark inte bara producerar livsmedel utan
också landskapsbilder och olika ekosystemtjänster.
Olof Bågenholm frågade öppet ”Hur utformar vi samhället när all åkermark behövs för att
producera livsmedel?”
Sören Ljungek påpekade att vi kommer få en fosforbrist i framtiden och därmed kommer mer
mark behövas för att odla samma mängd livsmedel. Se ”peakfosfor”.
Alf Andersson uppmanar styrelsen om att utforma en skrivelse till de politiska partierna att det
kommer krävas mycket mark i anspråk till en eventuell höghastighetsjärnväg och dess stationer
och bibebyggelse. Vi måste hushålla med åkermarken. Daniel Andersson replikerade för styrelsen
och meddelade att styrelsen tar med sig frågan.
Roland Alexandersson poängterade att hörslingans fördelar måste användas. Styrelsens arbete,
vilket framgår av den omfattande och innehållsrika verksamhetsberättelsen, måste
uppmärksammas och poängteras. På hans uppmaning applåderades styrelsen av årsmötet för sitt
arbete.
17.Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
På Berte Museum kommer protokollet finnas tillgängligt. Så fort det är justerat läggs det
ut på hemsidan dengodajorden.se.
18.Mötets avslutande
Per Svensson avslutade mötet.
Anne-Marie Lindén tackade Per Svensson med en bukett blommor för att han ville komma och
vara ordförande.
Hans Andersson avtackades med en bukett blommor och uppmärksammades för sitt stora arbete
för Den Goda Jorden ända sedan föreningens uppstart 2005 då han klev in som föreningens
första vice ordförande.
Vid årsmötet deltog totalt 29 personer.
Ordförande
Per Svensson

Sekreterare
Daniel Stenström

Justeringsperson
Olof Bågenholm

Justeringsperson
Per Stenström
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