
 
Ekologiska Lantbrukarnas
RIKSSTÄMMA

STÄMMOHANDLINGAR

9 mars 2023



FÖREDRAGNINGSLISTA
Ekologiska Lantbrukarnas förbundsstämma 2023

Torsdag 9 mars 2023 Örebro. Kl. 09.00 - ca 14.00 

Välkomna till riksförbundsstämman 
Riksstyrelseordförande Erika Olsson

1. Val av mötesordförande och sekreterare
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10. Val av förbundets ordförande och övriga styrelseledamöter...................................................................................................Bilaga 10

11. Val av revisorer och deras suppleanter...................................................................................................................................Bilaga 11

12. Val av valberedning till nästa stämma.....................................................................................................................................Bilaga 12

13. Fastställande av förbundets medlemsavgifter.........................................................................................................................Bilaga 13

14. Fastställande av Verksamhetsplan & Budget 2023...................................................................................................Bilaga 14a och 14b
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Årsredovisning
 

RESULTAT PER DEC 2022
JÄMFÖRT MED BUDGET OCHFÖREGÅENDE ÅR

BILAGA 6b

Noter
1. Lägre intäkter av sålda tjänster än budgeterat pga minskad fakturering för Nationella Riktlinjer och inga
övriga samarbeten



Årsredovisning
 

RESULTAT PER DEC 2022
JÄMFÖRT MED BUDGET OCH FÖREGÅENDE ÅR

BILAGA 6b

Noter
2. Större omsättning i projekt än budget samt ersättning till ekoambassadörer som köpt tjänst.
3. Indexuppräkning av kostnad för tidningen.
4. Lägre provision till HS pga färre värvade medlemmar än budgeterat.
5. Hyreshöjning för kontorslokaler plus ytterligare telefon och dator vid föräldraledighet.
6. IT-tjänster högre pga fler personer på kansliet.
7. Högre lönekostnader pga överlapp vid föräldraledighet.
8. Ersättning till ekoambassadörer via köpt tjänst.
9. Låga räntekostnader och större intäkt pga ökat värde på eurokonto som följd av högre
eurokurs.
10. Ansökan från 1 distrikt samt kostnad för förtroendevaldaträff.
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BILAGA 9

FASTSTÄLLANDE AV ARVODEN

Valberednings förslag:
Valberedningen föreslår oförändrade
principer, dvs att styrelsen själv har rätt
att besluta om styrelsearvoden upp till
den norm LRF tillämpar.
Kostnads- och reseersättning skall
utgå mot kvitto eller räkning. Förutom
dessa ersättningar skall föreningens
ordförande ersättas med upp till ett
basbelopp.

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



VAL AV FÖRBUNDETS STYRELSE

Valberednings förslag:
Valberedningen föreslår antalet
ledamöter till 9 st.

Valberedningen föreslår stämman att
till ordförande i Ekologiska
Lantbrukarna på 1 år välja:

Erika Olsson, Tystberga (omval)

Till övriga ledamöter i styrelsen
föreslår valberedningen val av:

Ivar Nilsson, Falkenberg (omval 2 år)
Lisa Schneider, Fjugesta (omval 2 år)
Marcus Lundmark, Kristianstad (omval 2
år)
Elin Rydström, Lövön (omval 2 år)
Märta Jansdotter Aguirre, Uddevalla
(omval 2 år) 

Valda på förra årets stämma med 
1 år kvar:

Svante Kaijser, Trollhättan 
Mikael Olofsson, Skellefteå
Ulrika Brydling, Stockholm

...................................
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VAL AV REVISORER OCH DERAS SUPPLEANTER

Valberednings förslag:
Auktoriserad revisor anlitad av
föreningen är Ann-Louise Palm, PWC,
auktoriserad revisor.

Ersättare:
Elin Karlsson, PWC, auktoriserad revisor.

Valberedningen föreslår stämman att till
föreningsrevisorer utse:
Bengt-Åke Karlsson, Motala (omval).
Bodil Kolsbo, Mjölby (omval).
Samt att till revisorssuppleant utse:
Håkan Carlborg, Knutby (nyval) 

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

BILAGA 11



VAL AV VALBEREDNING TILL NÄSTA STÄMMA

Valberednings förslag:
2022 års valberedning har bestått av:

Per Fredriksson, Skaraborg
(sammankallande)

Jessica Hermansson, Gotland (ställer ej upp
för omval)

Peter Nilsson, Skåne.

Pär Lindqvist, Uppland.

Alfred Olofsson, Västerbotten (ställer ej
upp för omval)

...................................
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Medlemskategori Avgifter

Omsättning under 250 000 kr
Medlemsavgift 400 kr
Serviceavgift 850 kr

Omsättning 250 000 kr -1 milj kr
Medlemsavgift 400 kr
Serviceavgift 1 800 kr

Omsättning 1 milj kr - 2 milj kr
Medlemsavgift 400 kr
Serviceavgift 2 400 kr

Omsättning 2 milj kr - 3 milj kr
Medlemsavgift 400 kr
Serviceavgift 3 100 kr

Omsättning 3 milj kr - 4 milj kr
Medlemsavgift 400 kr
Serviceavgift 3 800 kr

Omsättning mer än 4 milj kr
Medlemsavgift 400 kr
Serviceavgift 5 200 kr

Familjemedlem (får ingen tidning) Medlemsavgift 200 kr

Medlem som inte är lantbrukare Medlemsavgift 800 kr

FASTSTÄLLANDE AV FÖRBUNDETS MEDLEMSAVGIFTER 2023

Styrelsens föreslår stämman
att bibehålla medlemsavgifterna på
samma nivå som idag, vilket innebär:

BILAGA 13

Serviceavgift + moms. Vid beräkning av omsättningen tas inte omsättning i skog och
övrig verksamhet med.

För varje medlem betalas 100 kr till distriktsförening. För varje familjemedlem
betalas 50 kr till distriktsföreningen.
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BUDGETFÖRSLAG 2023

BILAGA 14b



MOTIONER

BILAGA 16a

MOTION 1
Börja kommunicera Diet for a Green Planet och ekologiskt
hållbara matvanor som helhet

God och hälsosam mat
Ekologiskt, helst från kretsloppsgårdar
Mindre animalier, mer grönsaker, fullkorn och
baljväxter
Lokalt producerat i säsong
Minskat svinn

Konceptet ”Diet for a Green Planet” utvecklades
från början genom forskning om ekologiska
konsumenters kost och har sedan utvecklats
vidare inom skolmat och mat inom äldrevård av
Södertälje kommun som vunnit priser i bland
annat White Guide Junior för detta arbete och
som visat att det är möjligt att nå mer än 50%
ekologiskt även med en snål budget per portion. 

Konceptet sprider sig idag framförallt till andra
kommuner i Sverige, men även till andra företag
inom livsmedelsbranschen, till privatpersoner
och i utlandet.

Konceptets styrka är att det är öppet och väcker
kreativitet. Det skall ses som ett verktyg bland
andra och kombineras i praktiken med andra
verktyg för hållbar och hälsosam mat.

Diet for a Green Planet arbetar med fem kriterier:

För att förverkliga den potential av hälsa för både
människa och planet som finns i ekolantbruk
behöver det ekologiska arbetssättet nå ut i hela
kedjan.

Vi yrkar för 

Att Ekologiska lantbrukarna ska verka för
Diet for a Green Planet och stärka sin
samverkan med organisationer som verkar
för ett ekologiskt helhetsgrepp på
matsystemet

Att Ekologiska Lantbrukarna blir tydliga
med att en omställning av hela
matsystemet med utgångspunkt i ett
ekologiskt systemtänkande är nödvändig
för att de Globala Målen skall kunna
uppnås.

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

Sörmlands distrikt genom distriktsstyrelsen



BILAGA 16a

MOTIONER
MOTION 1
Börja kommunicera Diet for a Green Planet och ekologiskt
hållbara matvanor som helhet

Styrelsens svar: 

Styrelsen välkomnar initiativet. Motionens att-
satser bedöms gå väl i linje med föreningens
åsikter och riktning och styrelsen ser därför
goda möjligheter att inkorporerar budskap om
“diet for a green planet” i föreningens
existerande kommunikativa arbete. Vi ser även
goda möjligheter till ytterligare samverkan med
organisationer som arbetar för att omställning
av hela matsystemet med utgångspunkt i ett
ekologiskt systemtänkande och vi ser att det
ryms inom föreningens nuvarande arbete. 

Styrelsen anser motionen besvarad. 

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



BILAGA 16b

MOTIONER
MOTION 2 - Skrivelse
Nyttan och synen på tredjepartscertifieringen för EU-
ekologiska jordbruk

I många sammanhang så motiveras
tredjepartscertifieringen för ekologiskt
jordbruk med att det är viktigt för
konsumentens förtroende för produkterna.

Men när man frågar kunder som köper
ekologiskt om hur viktigt de tycker att det är
med att ett företag har kontrollerat
produktionen så är så är ett vanligt svar att de
inte kände till detta och att deras tilltro till
myndigheter är större än till att företag utför
kontroller. De motiverar sitt köp med ett miljö
eller djuromsorgstänk. 

Det samma gäller många lantbrukare med
ekologisk produktion, att den extra
certifieringen är inte ett av skälen att man
producerar ekologiska produkter, utan man
drivs av ett miljötänk.

Som ekologisk bonde kan det kännas konstigt
när man får en länsstyrelsekontroll på
ekologisk produktion utan anmärkningar tätt
följd av en certifieringskontroll där man får
anmärkningar på dokumentation trots att
myndigheten godkände samma
dokumentation nyligen. 

För konventionell svensk produktion som vill
öka konsumenters förtroende för
svenskproducerat är en tredjepartscertifiering
inget som är aktuellt i större skala, även om
det finns vissa mindre varumärken exempelvis
svenskt sigill som använder sig av det.

Som företagare måste man ju kunna
motivera alla utgifter och certifieringen har
en kostnad som för mer extensiva jordbruk
kan utgöra en stor del av den merkostnad
som ekologisk produktion för med sig. Men
trots sin höga andel av kostnaden så är det
få konsumenter som verkar bry sig om
certifieringen och i marknadsföring för
ekologiskt så är certifieringen ofta något
som förs fram i slutet om ens alls.

Syftet med skrivelsen är att få igång en
diskussion om tredjepartscertifieringens
eventuella nytta för svenska ekobönder sett
i relation till kostnad/merarbete. Vad vi vet
finns inga oberoende undersökningar
gjorda i Sverige som visar på att en
tredjepartscertifiering är såpass viktigt för
konsumentförtroendet att den kan
motivera sin relativt stora andel av
merkostnader för ekologisk produktion för
vissa jordbruk.

KRAV och andra varumärken kan givetvis
göra egna bedömningar och regler
angående tredjepartscertifiering och
skrivelsen gäller främst minimikraven som
bestämts genom EU-förordningen.

......................................
Västerbottens distrikt genom distriktsstyrelsen



BILAGA 16b

MOTIONER
MOTION 2 - Skrivelse
Nyttan och synen på tredjepartscertifieringen för EU-
ekologiska jordbruk

Styrelsens svar: 

Styrelsen tackar för skrivelsen och välkomnar
initiativet att ge en bättre överblick och
kommunikation om tredjepartscertifiering.
Tredjepartscertifiering är något som Ekologiska
Lantbrukarna inte kan påverka då detta är något
som måste finnas enligt EUs regelverk. Vi har just
påbörjat arbetet med att se över
kontrollorganens publicering av sin prissättning
och uppföljning av lagen vad gäller att
information är öppen och enkel. 

Vi har varit i kontakt med kontrollorganen om
detta och även fått positivt svar från Kiwa och
HS-certifiering att vara med på en
morgonfrukost/webbinarium där medlemmarna
i Ekologiska Lantbrukarna ska få möjlighet att
ställa frågor om certifieringen och deras
uppdrag.
 
Styrelsen anser motionen besvarad. 

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



MOTIONER

BILAGA 16c

MOTION 3
Gemensam kommunikationsgrupp för mediabevakning

För att vända den nedåtgående trenden, bemöta
rent felaktiga påstående om eko och också driva
opinion, behöver ekologiska lantbrukarna göra
en kraftsamling kring kommunikation och
påverkansarbete. 

Försäljning av ekologiska varor har stagnerat,
allt fler kommuner har tagit bort målsättning för
andel ekologiska inköp i offentlig måltid.
Dagligvaruhandelns ambition av att
marknadsföra ekologiska produkter har
drastiskt minskat och färre restauranger
profilerar sig som krav eller ekologiska.

Samtidigt finns starka röster i debatten som
hävdar att eko är en myt eller till och med
skadligt för klimatet, och en onödig belastning
för samhällets gemensamma ekonomi. 

Vi yrkar för 

Att Riksstyrelsen tillsammans med
distrikten gör en gemensam
kommunikationsplan för ökad synlighet i
media såväl för att kunna driva debatt kring
våra frågor som för att snabbt bemöta
debattartiklar eller inlägg som motarbetar
ekologisk produktion. 

Att Ekologiska Lantbrukarna intensifierar
sitt samarbete med övriga aktörer som
verkar för ökad eko-marknad och
omställning mot ett mer hållbart samhälle
(tex KRAV, Ekomatcentrum, Organic
Sweden men även miljörörelser som t.ex
Naturskyddsföreningen) för att skapa en
gemensam plattform för förebyggande
kommunikationsinsatser, påverkansarbete
gentemot politiker och andra beslutsfattare
på såväl kommunal, regional som nationell
nivå.

Att Ekologiska Lantbrukarna identifierar
viktiga arenor för ökad kunskap och
diskussion kring framtidens matproduktion
och konsumtion. 

...................................
Skånes distrikt genom distriktsordförande 
Peter Nilsson



BILAGA 16c

MOTIONER
MOTION 3
Gemensam kommunikationsgrupp för mediabevakning

Kommunikationsplan som omfattar distrikten. 
Kansliet har en kommunikationsplan för
föreningens externa och interna
kommunikation med årshjul, det är en utmärkt
ide att inkludera distrikten ännu mer i detta
arbete. 
Samverkan med andra aktörer. 
Under 2022 har Ekologiska Lantbrukarna
tillsammans med KRAV, Ekomatcentrum och
Organic Sweden gjort en gemensam agenda för
kvartalsvisa planeringsmöten. 
Vi förlägger våra fysiska styrelsemöten under
2023 på strategiska platser för att öka
kontaktytorna med andra aktörer som tex
Jordbruksverket, Riksdagen eller LRF för att
kunna kombinera styrelsemöten med dialog.
Riksstyrelsen och kansliet har också gjort en
genomgång av vilka styrgrupper, kommitteer
och övriga forum som saknar en representation
med ekologiskt perspektiv och kompetens.

Styrelsens svar: 

Ekologiska Lantbrukarnas har under det senaste
året arbetat för en tydlig röst i debatten. Via
sociala media, hemsida,, debattartiklar och
insändare lyfter vi eko och de frågor som berör
våra medlemmars produktion. Men vi behöver göra
mer, och därför vill vi tacka för motionen och ser
den som ett kvitto om att vi är på rätt väg, men
behöver växla upp arbetet! 

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

Arenor för framtidens ekologiska
livsmedelssystem. 
I alla projekt, marknadsinriktade aktiviteter
och annan utåtriktad verksamhet strävar vi
redan idag efter en idedebatt kring ökad
ekomarknad och framtidens hållbara system.
Det kan vara Lunch hos Ekobonden, bonde i
butik, medverkan vid EKOdagar, seminarier
som anordnas av Länsstyrelser,
departement, SLU eller KSLA. 
Plan för att finansiera utökat
kommunikations och påverkansarbete
Under 2023 löper fler av föreningens längre
projekt med extern finansiering ut och inför
2024 behöver föreningen finna ny
finansiering. Vår intention är att vika en del
av detta arbete på kommunikation och
påverkansarbete, gärna i samarbete med
andra aktörer i eko- världen. 

Med reservation för föreningen i dagsläget
saknar de ekonomiska resurser som skulle
behövas för att skala upp påverkansarbete fullt
ut enligt motionärernas önskemål föreslår
styrelsen stämman;
 
att bifalla motionen i sin helhet. 



MOTIONER

BILAGA 16d

MOTION 4
Investeringsstöd för avancerad mekanisk ogräsbekämpning

Avancerade maskiner för ogräsbekämpning som
har t.ex. djuphållning, kamerastyrning etc.
innebär höga investeringskostnader men leder
till bättre ogräskontroll. 

I Sverige finns idag inget investeringsstöd för
avancerad mekanisk ogräsbekämpning. I andra
EU-länder som Danmark och Tyskland så finns
den typen av stöd och det finansieras av
motsvarigheten till deras landsbygdsprogram
via EU. 

Samma typ av investeringsstöd skulle behövas i
Sverige, det vore bra både för det ekologiska
och för det konventionella lantbruket då det kan
bidra till att minska den kemiska
ogräsbekämpningen.  

Vi yrkar för 

Att Ekologiska lantbrukarna ska verka för
ett investeringsstöd för avancerad
mekanisk ogräsbekämpning.

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

Skånes distrikt genom distriktsstyrelsen



BILAGA 16d

MOTIONER
MOTION 4
Investeringsstöd för avancerad mekanisk ogräsbekämpning

Styrelsens svar: 

Styrelsen välkomnar initiativet. Motionens att-
sats bedöms relevant och intressant för
föreningens påverkansarbete. 

Det kan handla om att påverka såväl länsvisa
prioriteringar inom nuvarande Strategisk plan
för jordbruksstöd 2023-2027 som att påverka
prioriteringar för kommande programperioder.  

Styrelsen anser därmed motionen besvarad. 

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


