
Kallelse till årsmöte med Uppodlarna- 

Ekologiska lantbrukarna i Uppland 
Välkommen att vara med på digitalt årsmöte onsdagen den 10 februari kl 19- 21. 

Vi börjar med att Elin Rydström, Lovö prästgård och Uppodlarnas styrelsekontaktperson, 

berättar om initiativet STOR NOG, med olika aspekter på vad gårdars storlek betyder för 

produktion, landsbygdsliv, konsumentkontakt och lönsamhet för bonden. Plats för diskussion! 

Sedan vidtar årsmötet med följande förslag till föredragningslista: 

1. Mötet öppnas, val av ordförande och sekreterare för mötet 

2. a) Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet. Justerare är även vid behov 

rösträknare.  

b) Fastställande av röstlängd. 

3. Fastställande av dagordning 

4. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning 

5. Styrelsens årsredovisning 

6. Revisorernas berättelse 

7. a) Fastställande av resultat- och balansräkning 

b) Beslut om disposition av vinst/förlust 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Beslut om arvoden/ersättningar 

10. Beslut om antal ledamöter i styrelsen, nu 6 ordinarie+ 3 suppleanter. 

11. a) Val av styrelseledamöter på 2 år 

b) Val av föreningens ordförande på 1 år 

12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

13. Val av valberedning, tre personer varav en sammankallande 

14. Val av ombud till riksstämman 

15. Fastställande av medlemsavgift om den avviker från riksförbundets 

16. Ärenden som hänskjutits till årsmötet, ev motioner 

17. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår 
18. Övriga frågor 

19. Mötet avslutas 
 

● Uppodlarnas gamla e-postlista stängs och vi får föra kommande diskussioner i 

Facebookgrupperna: Uppodlarna:ekologiska lantbrukare i uppland och Medlemmar 

ekologiska lantbrukarna. E-post till alla medlemmar fixar kansliet - be dem skicka ut till alla. 

● Handlingar till årsmötet kommer att skickas ut via e- post vecka 5, tillsammans med länk till 

det digitala mötet. 

● Den som känner sig osäker på tekniken och vill prova uppkoppling kommer att kunna göra 

det innan själva mötet.  

● Du kan också gå in på www.ekolantbruk.se/kalender och klicka på Uppland Distriktsårsmöte, 

där hittar du länken till mötet. 

 

Varmt välkomna hälsar styrelsen! 

http://www.ekolantbruk.se/kalender


Anslutningsinformation 
 
Alt 1: Delta via dator 
 
Förberedelser: Ladda ner Zoom (gör gärna detta någon dag innan mötet)  

1. När du klickat på länken till mötet så kommer en ruta upp om att starta Zoom. 
2. Klicka på den blå texten “download now”, då laddas Zoom ner. Man behöver klicka på 

"nedladdningsfilen" som hamnar i webbläsarens vänstra hörn för att installeringen ska 
starta. 

3. När nedladdningen är klar startar Zoom automatiskt. Då får du upp en ruta där det står 
“Enter your name”, skriv ditt fullständiga namn där. 

4. Klicka sedan på den blå knappen där det står “Join meeting”.  
5. Sedan kommer det upp en till ruta, klicka då på den blå knappen där det står “Agree”. Nu 

är förberedelserna klara!  
När mötet börjar: 

1. Klicka på länken som ligger på www.ekolantbruk.se/kalender eller som du fått på mailen. 
Då kommer det upp en ruta om att starta Zoom. Klicka då på den blå texten med 
“Launch meeting”  

2. Sen kommer en ruta, klicka på blå knappen med texten “Agree”, då hamnar du i ett så 
kallat “väntrum”.  

3. Sen kommer det upp en ruta med texten “Join with computer audio”, klicka på den blå 
knappen. Du är nu inne i mötet!  

 
Alt 2: Delta via telefon eller surfplatta 

Ladda ner appen “Zoom” i förväg.  Gå sedan in på www.ekolantbruk.se/kalender och klicka på 
Uppland Distriktsårsmöte. Där hittar du länken till dagens möte. Klicka på länken och följ 
instruktionerna. Du kommer bli placerad i väntrum och sedan bli insläpp när det är dags för 
mötet att börja. Använd gärna ett headset eller annan typ av mikrofon!  
 
Alt 3: Ring in via din telefon  
Om det inte fungerar med datorn eller appen eller om det krånglar så kan du ringa in via 
telefonnummer, men då kan du inte se presentationerna eller de andra deltagarna.  
1. Ring: 08 5050 0829 

2. Slå in "Meeting ID" 891 7421 6151##  
3. När du ringt in kommer du bli placerad i ett så kallat väntrum och sedan bli insläpp när det är 
dags för mötet att börja.  

 

http://www.ekolantbruk.se/kalender
http://www.ekolantbruk.se/kalender

