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.

Årsmötesprotokoll för Den Goda Jorden ideell förening
Söndagen den 9 mars 2014 kl. 13.30, Berte Museum - Livet på landet, Slöinge
Hans Andersson hälsade välkomna till årsmötesförhandlingarna och tände ett ljus över Anders
Stenströms minne. Vid mötet var 45 medlemmar närvarande.
§ 1. Till ordförande för årsmötet valdes Carl Jonson.
§ 2. Till sekreterare för årsmötet valdes Bengt Svensson.
§ 3. Till justerare valdes Lars Törner och Lars Persson.
§ 4. Utskickad dagordningen fastställdes. Två övriga frågor anmäldes av Alf Andersson
respektive Kristofer Stenström.
§ 5. Verksamhetsberättelse föredrogs av sekreterare Bengt Svensson och den ekonomisk
redovisning av kassör Daniel Stenström samt lades till handlingarna.
§ 6. Revisorernas berättelse föredrogs av Eva Göransson och lades till handlingarna.
§ 7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
§ 8. En medlemsmotion hade inkommit, men efter utsatt sistadatum. Bengt Svensson
informerade om motionen och hur den kommer att behandlas i föreningen.
§ 9. Beslut att ersättning för kostnader till styrelsen och revisorerna inte skall utgå för annat än
resor, likt tidigare. Bilersättning skall utgå enligt den statliga skattefria nivån. Direkta utlägg
för föreningen skall ersättas.
§ 10. Budget antogs enligt styrelsens förslag.
Medlemsavgift för 2015 föreslogs från styrelsen till 200 kr för enskild och 300 för familj
(boende på samma postadress). Styrelsen föreslog även att införa en reducerad
medlemsavgift på 50 kronor för studenter, samt mässpris för nya medlemmar på 150
kronor. Beslutades fastställa medlemsavgiften enligt styrelsens förslag.
§ 11. Till styrelseledamöter på en tid av två år omvaldes Hans Andersson, Irene Oskarsson,
Herbert Falck och Daniel Andersson.
Till styrelseordförande för 2014 valdes Hans Andersson.
Till ersättare omvaldes på en tid av ett år Maylis Persson och Torsten Winther samt
nyvaldes Kew Nordqvist, Arne Joelsson och Eva von Wachenfelt.
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§ 12. Till revisorer omvaldes Eva Göransson, Henrik Andersson och till ersättare omvaldes
Anders Frisk.
§ 13. Till valberedning omvaldes Göran Göransson, sammankallande och Inga-Lill Olsson,
Anders Larsson och Harry Linnér samt nyvaldes Carl Jonson.
§ 14. Övriga frågor: Alf Anderson informerade om sitt deltagande under Almedalsveckan och det
ökande intresset för livsmedelsförsörjningen och åkermarken vid de seminarier som
anordnas där. Alf efterlyste fler som hjälper till att bevaka Almedalen och de seminarier som
hålls där.
Kristofer Stenström efterlyste en mer konkret verksamhetsplan för det kommande året,
samt att medlemmarna uppmanas att hjälpa till vid de arrangemang där föreningen deltar.
Bengt Svensson hänvisade till föreningens hemsida och facebooksida för att få aktuell
information under året.
Dan Öjvind Gasstorp saknade ungdomar i föreningen och uppmanade föreningen att
arbeta aktivt mot skolorna.
Hans Andersson uppmanade medlemmarna att bilda fler regionala grupper för att bevaka
översiktsplaner och exploateringar i närområdet.
Carl Jonson informerade om LRF:s behandling av motioner om åkermarken. Vilket ledde
till en stor diskussion. Bengt Svensson skickade en fråga till LRF genom Carl Jonson
rörande den motion om åkermarken som togs vid förra årsstämman. Det samarbete med
Den Goda Jorden som omnämndes i denna har föreningen ännu inte sett några resultat av.
Vad finns det för planer från LRF:s sida rörande detta?
§ 15. Årsmötesprotokollet kommer att hållas tillgängligt på Berte Museum och på hemsidan
www.dengodajorden.se.
§ 16. Ordföranden tackade för att han fått förtroendet att leda mötet och förklarade mötet för
avslutat.
Som inbjuden talare till årsmötet talade Carl-Anders Helander, VD och sekreterare för Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademien utifrån rubriken ”Den Goda Jorden” ur Lantbruksakademiens
perspektiv.
Efter föredraget delades belöningar ur Anders Stenströms minnesfond ut till Kew Nordqvist,
Mattias Andersson, Annika Andersson och Anna Joelsson av Hans Andersson och Daniel
Stenström.
Slöinge den 17 mars 2014
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