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Kallelse till årsmöte
När: Tisdagen den 29 juni kl. 19.00
Forum: Teams

Föranmälan: Senast söndag 24 juni till sekreterare Maria Unell (maria.unell@gmail.com). 
Styrelsens årsberättelse för 2019 finns i medlemstidningen nr 1 2020. Årsberättelsen för 2020 kommer 
att bifogas när ni får länken dagen innan mötet. 

Frågor: Maria eller kassör Gustav Larsson 0739-33 17 21 (rognarod1@hotmail.com)

Valberedning: Mikael Olsson (mikael@hastorp.se), Tommy Håkansson (blg_blg@hotmail.com) 
och Rolf Bergstedt rolf.bergstedt58@hotmail.com

Dagordning: 

Förra årets uppskjutna årsmöte
1. Fastställande av röstlängd
2. Fastställande av dagordning
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets protokollförare
5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
6. Fråga om mötet behörigen utlysts
7. Styrelsens årsredovisning för 2019 har redovisats i  
medlemstidning nr 1 2020
8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2019

Aktuellt årsmöte
9. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse för 
2020 har skickats ut med länken till möte
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2020
11. Beslut med anledning av styrelsens vinst eller förlust
12. Fråga om kommande års verksamhet
13. Ersättning till funktionärer
14. Val av styrelsens ordförande
15. Val av styrelsens ordinarie ledamöter (sex varav tre för 
två år)
16. Val av styrelsens suppleanter (minst tre)
17. Val av revisorer (en eller två ordinarie och en eller två 
suppleanter)
18. Val av valberedning (tre)
19. Fastställande av årsavgift för 2022
20. Motioner som har lämnats till årsmötet
21. Fråga om stadgeändring
22. Övriga frågor

Stadgeändringsförslag
Vid årsmötet 2018 fick styrelsen i uppdrag att ta fram ett 
förslag till stadgeändring, särskilt med avseende på motions- 
och nomineringstider, till nästa årsmöte. Följande ändringar 
föreslås (överstruket=tas bort, understruket=ersätter): 

§ 3. Ändamål. Att ideellt verka för bevarande av popula-
tioner av svenska lantraser/allmogeraser  eller sedan lång 
tid anpassade och etablerade raser av utrotningshotade 
eller till sin funktion hotade raser/populationer av nötkrea-

tur. Med bevarande åsyftas definitionen bevara = spara/
skydda, inte utveckla genom styrning mot mer eller mindre 
ensidiga avelsmål.
Ändras till: Föreningen ska bevara den fjällnära boskapen 
som lantras enligt definitionen oförädlad och FAO´s defini-
tion av preservation =  spara/skydda, inte utveckla genom 
styrning mot specialiserade avelsmål. Grundtanken är att 
djuren i första hand ska användas på traditionellt sätt för 
att få fram kött och mjölk till det egna hushållet. 

§ 5. Årsmöte. Föreningens demokratiskt högsta beslutande 
organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte ska hållas senast 
6 månader efter räkenskapsårets utgång. Extra årsmöte 
hålles om styrelse, revisor eller minst 1/3-del av medlem-
marna påkallar det. årsmöte med minst 2/3 majoritet 
påkallar det. Anledningen till det extra årsmötet ska anges 
i kallelsen. Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska ske 
genom brev eller medlemsblad/tidning senast 14 dagar 
före årsmötet. Eventuellt inkomna motioner ska bifogas. 
Till årsmötet ska samtliga medlemmar inklusive heders-
medlemmar kallas.

§ 13. Valberedning. En valnämnd/valberedning bestående 
av 3 personer ska väljas på ett år av årsmötet. En av dessa 
ska utses till sammankallande. Valberedningen skall med-
dela styrelsen sitt förslag på kandidater vilka nomineringar 
som föreligger senast 14 dagar 1 vecka före årsmötet. Alla 
nomineringar ska redovisas på årsmötet. 

§ 14. Motionstid och nomineringar. Motion ska vara 
styrelsen tillhanda senast 2 månader 1 vecka före årsmöte. 
Nominering av kandidater till valbara ordinarie platser 
inom styrelse och revision skall vara valberedningen 
tillhanda senast 1 månad 1 vecka före årsmötet. Uppstår 
vakans eller avsägelse efter nomineringstidens slut gäller 
dock fri nomineringstid. För val av övriga funktionärer 
gäller fri nomineringstid.


