
Åbolands svenska lantbruksproducentförbund r.f. 
Vår- och Höstmöte 2020 
 
 
Föredragningslista 
 
1§ Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 
2§  Val av två protokolljusterare vilka vid behov kan fungera som rösträknare. 

- Notera omröstningsordningen för mötet. (Bilaga 1) 
 
3§ Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning. 

- Undantagslag gäller för vårmötet (Bilaga 2)  
- Annons 6.11, kan konstateras stadgeenligt sammankallat. (Bilaga 3) 

 
4§  Fastställande av röstlängd. 

- Röstlängden fastställs vid en eventuell omröstning. 
 
5§ Framlägges förbundsstyrelsens årsberättelse och bokslut samt 

verksamhetsgranskarnas berättelse. (Bilaga 4&5&6) 
 
6§ Fastställande av bokslut. 
 
7§  Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga. 
 
8§  Fastställa medlemsavgifter och deras fördelningsgrunder för år 2021.  

- Styrelsens förslag: Grundavg. 70 €, åker 2,50€/ha, skog 0,53€/ha, växthus 
0,05€/m². (Oförändrar) 
 

9§ Fastställa arvode, reseersättning och dagtraktamente för förbundets ordförande,  
viceordf., styrelseledamöter och revisorer för år 2021. 
- Styrelsens förslag: Mötesarvode: 70€/möte, km-ersättning: Enligt skattestyrelsens 

direktiv, Dagtraktamente: Enligt skattestyrelsens direktiv, Ordförandes årsarvode 
1400 €/år, samt ordförande omkostnader 1800 €/år. Revisorer enligt räkning   
.(Höjda arvoden) 

 
10§ Fastställa budget och verksamhetsplan för år 2021. (Bilaga 7&8) 
 
11§ Val av ordförande och viceordförande för år 2021. 

- Valda 2020 Ordf  Mickel nyström (avgår)   och vice ordf Christer Jägerskiöld. 
(Valberedningens presentation ) 
 

12§ Fastställa antalet ledamöter i styrelsen (3 - 7). 
- Styrelsens förslag: 6 ledamöter. 

 
13§ Val av ledamöter samt suppleanter i förbundsstyrelsen. 

- I tur att avgå är ordinarie ledamot Timo Söderholm (suppleant Runa-Britt 
Willberg), Andreas Johansson (suppleant Kim Ekström)  samt Thomas Lindroth 
(suppleant Glenn Österås).   



 
14§ Val av verksamhetsgranskare jämte suppleanter för granskning av räkenskaper och 

förvaltning verksamhetsåret 2021. 
- Valda för år 2020 är Bert-Ove Johansson och David Lundström  (suppl. Peter 

Karlsson och Sture Holmström). (Sture Holmström och Bert-Ove Johansson begärt 
avgå) 
 

15§ Val av medlemmar i Svenska lantbruksproducenternas centralförbunds r.f. fullmäktige 
för år 2021. 
- Valda 2020 är Bert-Ove Johansson (Markus Karlsson), Henrik Hagman (Gustav 

Ekholm ) och Kristoffer Lindqvist  (Thomas Johansson).  
 

16§ Övriga ärenden. 
 
17§ Mötet avslutas. 
 


