Konstituerande årsmöte för föreningen Agroforestry Sverige
Lördagen den 27 februari, kl. 13.00 – 16.00 på Stockholms universitet, Institutionen för
Naturgeografi, sal U13
Dagordning
Närvarande: Enligt närvarolista bilaga 2
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Mötet valde Oscar Franzén till mötesordförande och Ann Green som sekreterare

3. Val av två justeringspersoner
Som justerare valdes Linnéa Asplund, Christina Schaffer
4. Fastställande av dagordning
Fastställande av dagordning med tillägg under punkt 4 med hälsning från permakulturföreningen.
Punkt 5 ändras till att vara en avsiktsförklaring för att inte förekomma stadgarna. Ansökan om
medlemskap i EURAF flyttas till punkt 12 övriga frågor.
5. Avsiktsförklaring att bilda föreningen Agroforestry Sverige
Mötet beslut att bilda föreningen Agroforestry Sverige efter att stadgarna antagits.
6. Antagande av stadgar
Stadgarna antogs enligt bilaga 1 och härmed beslöt vi att bilda föreningen Agroforestry Sverige.
7. Årets verksamhetsplan
Efter gruppdiskussioner sammanställdes en lista med förslag som styrelsen får att arbeta med.
8. Årets budget och fastställande av medlemsavgifter
Medlemsavgiften fastställdes till minst 100 kr för fysisk medlem och till minst 500 kr för juridisk
person.
9. Val av styrelseledamöter
Joel Holmdalh och Christina Schaffer har agerat valberedning och nominerar:
Johanna Englund, John Gustafsson, Mikael Karlsson, Ann Green, Oscar Franzén, Christian
Odberger (presenterad av ombud).
Mötet nominerade även Elsa Lagerquist och Linnéa Asplund.

Mötet valde samtliga till styrelsen. På ett år valdes Oscar Franzén, John Gustavsson, Ann Green,
Johanna Björklund på ett år, övriga på två år.
10. Val av revisor och revisorssuppleant
Mötet nominerade Karin Eksvärd på villkor att det är endast ett år, och Guri Törnstrand
nominerades till revisorssuppleant. Mötet valde dessa.
11. Val av valberedning
Mötet föreslog omval av Christina Schaffer (sammankallande) och Joel Holmdahl. Dessa valdes.
12. Övriga frågor
12a) ansökan om medlemskap i EURAF
Medlemskap för föreningen och 10 medlemmar kostar 100 Euro. Intresse för deltagande i den
europeiska kongressen anmäls till Johanna Björklund. Mötet beslutade att söka medlemskap.
Styrelsen utser vilka medlemmar som deltar.
b) hälsning från permakulturföreningen
Permakulturföreningen önskar samverkan och samarbete med agroforestryföreningen.
c) arbetsgrupp bildades med ansvar för kommunikation, med Christina Schaffer som
sammankallande. Intresserade anmäler sig till Christina.
13. Mötet avslutas
Avslutas med applåd och tack till Christina Schaffer som ordnat och donat!

Oscar Franzén ordförande

Ann Green sekreterare
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