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
Lördagen den 7 mars 2015 kl. 13.30 på Hotell Sten Stensson Sten i Eslöv
Hans Andersson hälsade välkomna till årsmötesförhandlingarna och tände ett ljus över Anders
Stenströms minne. 30 medlemmar närvarade.
Hans Andersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 1. Till ordförande för årsmötet valdes Bertil Göransson.
§ 2. Till sekreterare för årsmötet valdes Daniel Andersson
§ 3. Till justerare valdes Claes Jönsson och Nils Håstadius.
§ 4. Mötet förklarades behörigen utlyst och den utskickade dagordningen fastställdes.
§ 5. Verksamhetsberättelsen föredrogs av Irene Oskarsson och den ekonomiska
redovisningen föredrogs av Eva Göransson.
Olof Bågenholm poängterade vikten av att särskilt lyfta fram Miljömålsberedningens
arbete. Även fråga från Claes Jönsson, angående tryckkostnader.
Beslutades att lägga dem till handlingarna.
§ 6. Revisorernas berättelse föredrogs av Eva Göransson och lades till handlingarna.
§ 7. Årsmötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
§ 8. Inga motioner inkomna.
§ 9. Beslutas 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. Budgeten föredrogs av Irene Oskarsson och godkändes enligt styrelsens förslag.
Medlemsavgift för 2016 styrelsen föreslår oförändrad avgift 200 kr för enskild och
300 för familj (boende på samma postadress). Styrelsen föreslår även en reducerad
medlemsavgift på 50 kronor för studenter, samt mässpris för nya medlemmar på 150
kronor likt föregående år.
Beslutades fastställa medlemsavgiften för 2016 enligt styrelsens förslag.
§ 11. Till styrelseordförande för 2015 valdes Hans Andersson.
Till styrelseledamöter på en tid av två år valdes: Daniel Stenström, Bengt Svensson
och Maylis Persson.
Stämman godkände utökning av ersättare i styrelsen med en person.
Till ersättare på en tid av ett år valdes: Eva von Wachenfeldt, Torsten Winther, Kew
Nordqvist, Arne Joelsson, Olof Bågenholm och Hans Augustinsson.
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§ 12. Till revisorer omvaldes Eva Göransson och Henrik Andersson samt till ersättare
omvaldes Anders Frisk.
§ 13. Till valberedning valdes Anders Larsson (sammankallande), Göran Göransson, IngaLill Olsson, Harry Linnér och Carl Jonsson.
§ 14. Övriga frågor:
Jan Claesson, arrendator under Haninge Kommun samt ordförande för Den Goda
Jordens nybildade lokalförening Mälarregionen berättade om hans personliga
engagemang och lokalföreningens arbete. Styrelse har nyligen utsetts och
verksamheten har registrerats. Lokalföreningen kommer att administrera det årliga
deltagandet på Bergadagarna. Ävenså engagerar man sig i enskilda planärenden.
Jan avslutade med en önskan om stärkt lagstiftning för Sveriges jordbruksmarker
samt visade även en utarbetad plan för hur markanvändningsfrågan kan
implementeras som kriterium i miljöcertifierat byggande. Stämman fann idéerna
synnerligen intressanta och tillsammans med Jan fick styrelsen i uppdrag att arbeta
vidare med frågan.
Torsten Winther inbjöd till en träff den 16mars kl. 19, om Nollvisionen, vad den
innebär. Plats: Salliusgymnasiet, Eslöv. Anmälan till Torsten Winther.
Fråga angående deltagande på almedalsveckan. Kanske fler kan medverka på
Almedalsveckan i år med tanke på att vi ej deltar på Borgeby. Styrelsen tar till sig och
arbetar vidare med frågan.
Claes Jönsson frågade om vi har internationella kollegor och möjligheter att nå
Bryssel? Claes erfarenheter från andra sammanhang visade på mycket positiva
synergieffekter därav. Styrelsen konstaterade att dylika initiativ har tagits under 2014
och arbetet kommer att intensifieras innevarande år.
§ 15. Årsmötesprotokollet kommer att hållas tillgängligt på Berte Museum och på
hemsidan www.dengodajorden.se.
§ 16. Ordföranden tackade för förtroendet att leda mötet och förklarade mötet avslutat.
Efter mötet bjöds på fika. Därefter talade Irene Oskarsson på temat 10 år med föreningen
DenGodaJorden.

Eslöv den 7 mars 2015
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