Skåne
Välkommen till Årsmöte i Ekologiska
Lantbrukarna Skåne!
Datum och tid: tisdag den 13 februari kl.18.30
Program: Måltid. Föredrag, Årsmötesförhandlingar
Plats: 1kök i Rinkaby
Vägbeskrivning: Åhusvägen 78 29176 Rinkaby mellan Kristianstad och Åhus
Fika: Vi bjuder på mat och fika

Anmälan senast den 6 februari till: Julius Andersson
Ring el sms på mobil 0739892446 eller mejla till Juliusandersson@telia.com
Föredrag

Senaste nytt från riks!
Träffa Niels Andresen, verksamhetsledare Ekologiska Lantbrukarna riks.
Ägarna på 1kök kommer att berätta om sin satsning på en restaurang med
stark lokal inriktning.
Vi har även tänkt ha några aktiviteter under året har ni önskemål får ni
gärna framföra dom.
Välkommen till ett nytt år med Ekologiska Lantbrukarna i Skåne!
Ekodagarna och Riksstämma 6 – 8 mars!
Häng med till Ekologiska Lantbrukarnas största riksträff!
6–8 mars 2018 på Selma SPA i Sunne, Värmland!
Det blir tre fullspäckade dagar på temat ”Med historien som inspiration för
utveckling av framtidens ekologiska lantbruk” med föredrag om Fossilfritt, Avla
för eko och Nästa steg för ekolantbruket.
Se mer och anmäl dig senast 5 februari (för billigare pris och garanterat
boende, anmälan är sen öppen till 15/2) på www.ekolantbruk.se/stamma
Tips för den marknadsintresserade!
Konferens ”Ökad svensk ekologisk produktion” i Hörby 27/2!
Ekologiska Lantbrukarna är involverade i ett eko-projekt som LRF driver och
den 27 februari är det dags för lantbrukarkonferens om marknadsmässiga
möjligheter till ökad svensk ekoproduktion i Skåne!
Välkommen kl. 10-16, Skånesemin, Hörby.
Läs mer och anmäl dig senast 20 februari på lrf.se/eko
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Årsmötet öppnas
Val av mötesordförande och sekreterare
Val av justeringsmän, tillika rösträknare
Fastställande av dagordningen
Fastställande av röstlängd
Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
Styrelsens årsredovisning
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter
10 Fastställande av arvoden och ersättningar
11 Val av föreningsordförande, 1 år
12 Val av styrelsens ledamöter, 2 år
13 Val av revisorer och suppleanter tills nästa
årsmöte
14 Val av valberedning till nästa årsmöte.
Valberedningen ska bestå av minst tre
ledamöter, varav en utses till kallande.
15 Val av representanter till
förbundsstämman 6–8 mars
16 Fastställande av medlemsavgift
17 I kallelsen upptagna ärende som hänskjutits till årsmötet eller ingivits av medlem
senast en månad före årsmötets hållande.
18 Övriga ärenden
19 Årsmötet avslutas

Välkommen till årsmötet den 13 februari!!

Hälsar
Styrelsen

Skåne

