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Protokoll fört vid årsmöte med Uppodlarna- Ekologiska lantbrukarna i 
Uppland 

onsdagen den 10 februari kl 19- 21.20, via Zoom 
 

Närvarande: 23 medlemmar, se bil 1, samt en gäst och Sofia Sollén-Norrlin från EL:s kansli 
 
Vi började med att Elin Rydström, Lovö prästgård och Uppodlarnas styrelsekontaktperson, 
berättade om initiativet ”Stor nog”, med olika aspekter på vad gårdars storlek betyder för 
produktion, landsbygdsliv, konsumentkontakt och lönsamhet för bonden. Därefter följde en 
intressant diskussion. 
 
Pär Lindqvist inledde årsmötet med att äska en tyst minut till minne av vår alltför tidigt 
bortgångne medlem Kalle Danielsson. 
 

1. Pär Lindqvist öppnade mötet. Anders Karlsson valdes till mötesordförande och 
Camilla Strandman till sekreterare för mötet 
 

2. a) Elin Rydström och Roger Billefält valdes att jämte ordförande justera protokollet. 
Justerare är även vid behov rösträknare.  
b) Beslöts att av Sofia Sollén- Norrlin sammanställd närvarolista skulle utgöra 
röstlängd. Om någon deltagare faller ur eller tillkommer justeras röstlängden vid 
behov. Bilaga 1. 
 

3. Utsänd dagordning fastställdes. 
 

4. Årsmötet befanns utlyst i behörig ordning. 
 

5. Styrelsens årsredovisning i form av verksamhetsberättelse och resultat- & 
balansräkning har skickats ut med kallelsen. Se bil 2& 3. Konstaterades att 
verksamheterna gått på sparlåga under pandemiåret och att den ekonomiska 
ställningen är god. Utgående behållning : 52 842 kr, skulder3 320 kr. Årets överskott: 
5 606 kr. Noterades ett skrivfel i resultaträkningen: Posten medlemsavgifter avser år 
2020, inte år 2018. Uppodlarnas medlemsantal vid årsskiftet: 147 st (2019: 138 st). 
 

6. Revisorerna, Martina Högberg och efter Kalle Danielssons bortgång inträdde 
revisorssuppleant Niclas Almlöf, lämnade sin revisionsberättelse, vilken därefter 
lades till handlingarna. 
 

7. a) Den framlagda resultat- och balansräkningen fastställdes. 
b) Beslutades att redovisat överskott förs i ny räkning. 
 

8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 

9. Beslöts om oförändrade ersättningar till styrelsen, nämligen 2 000 kr till ordförande 
samt vid behov rese-ersättning enligt LRF:s normer. 
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10. Beslut om antal ledamöter i styrelsen: 6 ordinarie+ 3 suppleanter. 
 

11. a) Val av tre styrelseledamöter på 2 år: Håkan Carlborg och Karin Broström, båda 
omval, samt Fredrik Cleve Kjellröier, nyval. Val av tre suppleanter på 1 år: Kjell Sjelin 
och Christina Moncorgé (f d Hultman), båda omval, samt Owe Pettersson, nyval. 
Pär Lindqvist, Maggan Olsson och Camilla Strandman har 1 år kvar på sina 
mandatperioder. 
b) Pär Lindqvist omvaldes som föreningens ordförande på 1 år. 
 
Kjell Sjelin påminde om att det finns beslut på att alla medlemmar är välkomna att 
delta i styrelsemötena, bara att höra av sig. 
 

12. Martina Högberg (omval) och Niclas Almlöv (nyval) valdes till revisorer och Pierre 
Jansson omvaldes till revisorssuppleant. En suppleantplats är vakant. 
 

13. Ylwa Sjelin (sammankallande) och Oskar Karlsson omvaldes till valberedning. Då 
mötet inte kunde finna någon tredje ledamot uppdrogs till styrelsen att hitta ännu en 
person som är villig att ingå i valberedningen. 
 

14. Val av representanter till riksstämman 18/3, digitalt: 
Sofia S-N meddelade att vi har 8 representantplatser på stämman. Mötet valde: Pär 
Lindqvist, Camilla Strandman, Maggan Olsson, Kjell Sjelin och Karin Broström till 
ombud. Det finns således tre platser kvar och intresserade kan anmäla sig till 
styrelsen. 
 

15. Beslöts att ingen annan medlemsavgift än den som betalas till riksförbundet ska utgå.  
 

16. Inga ärenden som hänskjutits till årsmötet eller motioner fanns att behandla. 
 

17. Verksamhetsplan för 2021 är utsänd med kallelsen (bil 2) och ingen speciell budget är 
framtagen då det finns bra ekonomisk beredskap för diverse ändamål.  
Konstaterades att flera aktiviteter som inte kunde genomföras år 2020 står kvar på 
planen, i förhoppning om ett förbättrat smittoläge. Styrelsens förslag om att bilda 
arbetsgrupper kring intressanta frågor diskuterades. Först ut: Vätgas som 
energibärare inom lantbruket. Gruppens sammankallande är Håkan Carlborg, 
kallingbygard@icloud.com, som gärna tar emot anmälningar från intresserade. Vi har 
redan förslag på några samarbetsorganisationer och Jenny Lundström föreslog 
kontakt med Uppsala klimatprotokoll, som har en vätgasgrupp. 
 
Årsmötet antog den presenterade verksamhetsplanen och styrelsen uppmanade alla 
att höra av sig med flera förslag. 
 

18. Övriga frågor 
Uppodlarnas gamla e-postlista är stängd och vi får föra kommande diskussioner i  
Facebookgrupperna: ”Uppodlarna:Ekologiska Lantbrukare i Uppland” och 
”Medlemmar Ekologiska lantbrukarna”. Vill man nå alla medlemmar kan man också 
skicka e-post till kansliet och be dem skicka ut till alla. De två Facebookgrupperna är 
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privata, man måste vara medlem för att kunna läsa inlägg. Men de är synliga för alla 
som söker så man kan gå in och begära att få bli medlem. 
 

19. Pär Lindqvist avslutade mötet med att tacka mötespresidiet och deltagarna för en väl 
genomförd afton. 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: ......................................................................................... 
                                     Camilla Strandman 
 
 
 
 
Justeras: ........................................................................................ 
                                    Anders Karlsson, mötesordförande 
 
 
 
 
                                    ......................................................................................... 
                                    Elin Rydström 
 
 
 
 
  .......................................................................................... 
                                   Roger Billefält 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


