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DEN GODA JORDEN
IDEELL FÖRENING
Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse for kommande generationer.
Föreningen arbetar för att skedda åkermark från an bli förstörd for all framtid.
ProtokoU Årsmöte 2021
Den Goda Jorden ideeU förening, org nr 802422-8747
2021-03-20 via Zoom

Närvarande: 20 deltagare via Zoom.
Föreningens ordförande Anae-Maae Linden hälsade alla välkomna och tyckte det var roligt att så
många deltagare kunde närvara trots att mötet hölls på över internet med endast formaUa.

§1 Val av ordförande för årsmötet

Valberedningens förslag Hans Ramel valdes tiU ordförande.
Hans tackade för förtroendet att bU ordförande för årsmötet.

§2 Val av sekreterare för årsmötet

Föreningens ordinarie sekceterare Daniel Stenström valdes att föra årets protokoll.
§3 Val av två justeringspersoner
TiU justeringspersoner valdes Bengt Nilsson och Eva Göransson.
§4 JMötets behöriga utlysande

Årsmötets kaUelse skickades ut per brev den la mars. Årsmöteshandlingarna har funnits på
hemsidan sedan den 6e mars.

Årsmötet fann mötet behörigea udyst.
§5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med tillägg från Nils-Erik Norrby -medlemsaktivitet under 16a.
§6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

AML berättade om verksamhetsberättelsen. Den fmns även på vår hemsida. Istället för mässor
och seminarier har vi senaste året lagt mer kraft på att bygga om hemsidan, göra en film, skriva
överklaganden och ytteanden etc.
Den Goda Jorden

www.dengodajorden.se

bankgiro: 5365-3283

Berte Museum

l:

info@dengodajorden.se

swish: 123 254 48 31

311 67 SLÖINGE

telefon: 070 - 404 52 69

2(4)
Föreningens kassör Bengt Svensson berättade lite snabbt om den ekonomiska redovisningen.
Minnesfonden har ca 10 000 kr på bank och på Avanza kapitalförsäkring ca 232 000 kr. Ett
överskott på 84 000 kr gjordes under 2020, dessa ligger som extra utgifter under 2021 för film
och mässaktiviteter.

Ivlötet godtog verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisningea.
§7 Revisorernas berättelse

Revisor Eva Göransson läste upp revisionsberättelsen. Inga oegendigheter har uppkommit och
revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020.

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för år 2020.

§9 Framställningar från styrelsen eller modoner fråfi medlemmarna
Inga motioner har inkommit.
§10 Ersättning för kostnader till styrelsen och revisorerna

EaUgt föreningens stadgar har valberedningen diskuterat ersättning för styrelsen. Förslag att
ordföranden tiUförs 10 000 kr och att styrelsen i övrigt tillförs 20 000 kr att fritt förmedla inom
styrelsen. De är medvetna om att inga sådana summor finns budgeterade.

Årsmötet godkände valberedningens förslag till styrelseersättoing.
§11 Styrelsens förslag till budget samt beslut om medlemsavgift
Kassör Bengt Svensson redogjorde för budget och styrelsens förslag är att medlemsavgifterna ska
förbU oförändrade.

Ordföranden Hans Ramel frågade om styrelsen själva kan bestämma om när det ska råda rabatt
för medlemskap (150 kr istäUet för 200 kr vid olika evenemang)?

Årsmötet godkände styrelsens förlag dll budget och medlemsavgift samt ordförandens fråga.
Revisorerna påminde medlemmarna att välja familjemedlemskap för 300 kr istället för enskilt
medlemskap om 200 kr för att stärka föreningen, både ekonomiskt och i medlemsantal.
§12 Val av styrelse och styrelseordförande
Darnel Stenström, Bengt Svensson, Anders Larsson omvaldes för en period om tvä år.
Kvarstående för ett år, Anne-Marie Linden, Daniel Andersson, Eva von Wachenfeldt och
Herbert Falck.

Omval som suppleant för ett år Ivan Forsman, Adam Slottner, Arnejoelsson och Ingrid Jönsson.
Olof Bågenholm har avböjt omval och tUl nyval valdes Lars Wiik.
Olof Bågenholm tackas för sitt stora engagemang för föreningen med en blomma som budas
hem till honom.

Valberedningen föreslog Aane-Marie Linden till föreningeas ordförande och hon omvaldes av ett
enhälligt möte.
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§13 Val av två revisorer samt en revisorssuppleant
Omval av Eva Göransson och Henrik Wöhlecke. Som revisorssuppleant valdes Gerd Stenström.
§14 Val av valberednmg
Ordföranden lämnade ordet fritt. Heinz Mardni föreslog omval på samtliga, Torsten Winther,
Alf Andersson, Carl Jonson och Kew Nordqvist.
Mötet omvalde valberedningen i sin helhet.
§15 Verksamhetsplan

Anne-Marie Linden meddelande att verksamhetsplanen finns på hemsidan. Den är oförändrad
sedan förra året. Pöreaingea arbetar oförtrutet med att stärka åkermarkens skydd.
Anne-Marie Linden berättade att Peter Einarsson håller på att skriva en rapport om Sveriges
Livsmedekförsörjning. Den kommer finnas på hemsidan när den är färdig. Olof Bågeahokn
poängterar att det inte ri.digare funnits någon bra sammanfattning om livsmedelsförsörjningen.
Därför behöver DGJ lyfta frågan ytterligare.
Nils-Erik Norrby meddelade att hans kartprojekt kommer slutföras under 2021 pga Corona.
Föreningen har fått nys om många nya översiktsplaner. Bland annat ifrån skräckexemplet
Halmstad som tänker sig exploatera 850 hektar riU och med 2050.
Daniel Andersson berättade om föreningens planer på att lansera en barnbok som författaren
Torgerd Adolphsson har skrivit. Om Sparbankssriftelsea Varberg beviljar medel tiU boken så
kommer alla 3e klassare i Varberg få ett exemplar av boken. Att det blev just Varberg beror på att
författaren bor i Varberg.
§16 Övriga frågor
a. Medlemsaktivitet - Nils-Erik Norrby
Nils-Erik berättade om att han berättat om föreningen på Naturskyddsföreniogen i Lomma. Då
kom frågan upp om DGJ har möjlighet att ordna någon akdvitet för medlemmarna, t ex
gårdsbesök.

Anne-Marie Linden sa att styrelsen gärna tar med sig förslaget. När pandemin har lugnat sig
hoppas föreniagea få dll fler akdviteter.
Fråga från Robert Ekholm, fiiins det utbildniag för riksdagsledamöter? Anne-Marie Linden
meddelade att DGJ har varit och besökt jordbruksutskottet. I föreningens uppdrag ingår att
uppvakta riksdagsledamöter då det är bättre att få till lagändring och regler på nationell nivå för
att slippa uppvakta alla 200+ kommuner. Kommunerna har en tendens att bråka sinsemellan.
Robert efterlyste mer PR-material från föreningen och om det går att bestäUa. Daniel Andersson
meddelade att genom Naturvårdsverkets bidrag från 2020 kommer det köpas in "beachflaggor"
och tygkassar. Förslag ligger också att ta fram klisterdekaler och nya muggar.
Robert säger att Länsstyrelserna runt om i landet börjat ge ut rapport av Hushållningssällskapet
till kommunerna om hur de kan tänka kring lagstiftnmg och exploatering av den.
Arne Joelsson meddelade att de högsta instanserna beslutar i DGJ:s fördel men att på lokalnivå
arbetas det på annat sätt.
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Arnejoelssoa meddelade att de högsta instanserna beslutar i DGJ:s fördel men att på lokalnivå
arbetas det på annat sätt,

Olof Bågenholm meddelade att föreningen tidigare uppvaktat kommunerna i Skåne i ett projekt.
Lars Wiik, föreningens nyvalda suppleant, berättade lite om sig själv. Agronom sedan 1980,
arbetat på växtskydd på SLU Alnarp i 25 år. Arbetar nu på Hushållningssällskapet i Skåne som
projekdedare.
Hein2 Martini gav förslaget att hitta någon musiker att samarbeta med för att nå ut med
föreningens budskap.

§17 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
Protokollet kommer läggas upp på hemsidan när det är justerat och kommer sedan finnas fysiskt
på Berte Museum i Slöinge.

§18 Mötets avslutande
Hans Ramel tackade för visat intresse.

Anne-Marie uppvaktade Hans med en blomsterkvast och tackade honom för sin insats idag.
Hans hoppades på att fortsatt bra samarbetet mellan DGJ och LRF i framtiden.
Mötessekreterare
Daniel Stenström

Ordförande
Hans Ramel
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Justeringsperson
Bengt Nilsson

Justeringsperson
Eva Göransson
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