Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationer.
Föreningen arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Inbjudan till årsmöte 2013
Söndagen den 17 mars kl. 13.00 på Hotell Stensson, Stora Torg, Eslöv
Program:
13.00

Skånes åkermark är värdefull
Föredrag av Margareta Pålsson, Landshövding Skåne.
Utdelning av belöningar ur Anders Stenströms minnesfond

13.45

Årsmötesförhandlingar
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Dagordning
val av ordförande för årsmötet
val av sekreterare för årsmötet
val av två justeringsmän
fastställande av dagordning
verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
revisorernas berättelse
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
ersättning för kostnader till styrelsen och revisorerna
styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt beslut om medlemsavgift
val av styrelse och styrelseordförande
val av två revisorer samt en revisorssuppleant
val av valberedning
övriga frågor
meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
mötets avslutande

Frågor och diskussion kring vår verksamhet
14.45

Kaffe och smörgås serveras

15.15

Årsmötesförhandlingar för Regionavdelning Skåne
Anmälan om deltagande senast 10 mars till Berte Museum, Slöinge 0346 – 40513,
Hans Andersson, Stehag 0413 – 34361, eller info@dengodajorden.se
Önskas lunch à 125 kronor på Hotell Stensson kl 12 meddela detta vid anmälan.
Är du intresserad av samåkning/bussresa från Berte Museum meddela vid anmälan.
Välkommen!
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och budget finns tillgängliga på
www.dengodajorden.se/om-foreningen och på plats vid årsmötet.
OBS! Vänd för styrelsens förslag om medlemsavgift för 2014.
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Styrelsens förslag om medlemsavgift för 2014
Föreningen Den Goda Jordens styrelse föreslår oförändrad medlemsavgift för enskilda medlemmar
à 200 kronor och 300 kronor för familjemedlemskap (boende på samma adress).
Om föreningar och företag löser medlemskap så gäller det enbart för organisationen och inte för
dess medlemmar eller anställda.
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