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FÖREDRAGNINGSLISTA   

1. Stämman öppnas

2. Val av stämmans ordförande, se valberedningens förslag sid 9

3. Anmälan om protokollförare

4. Fastställande av röstlängden. Förteckning över Hushållningssällskapets fullmäktige sid 6-7

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet

6. Stämmans utlysning

7. Fastställande av föredragningslista

8. Förvaltningsutskottets redovisningshandlingar samt revisionshandlingar, se årsredovisningen*

9. Beslut om fastställande av 
a) Resultat- och balansräkningar, se årsredovisning sid 6-8 
b) Koncernresultat och koncernbalansräkning, se årsredovisning sid 6-8

10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningar, 
se årsredovisning sid 5

11. Beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsutskottet och verkställande direktören

12. Fastställande av ersättningar till ordförande, övriga ledamöter i förvaltningsutskottet, revisorer och andra 
som valts till uppdrag inom Hushållningssällskapet. Se valberedningens förslag, sid 9

13. Fastställande av antalet ledamöter i förvaltningsutskottet. Se valberedningens förslag sid 8 

14. Val av ledamöter i förvaltningsutskottet, se valberedningens förslag sid 8. Nuvarande ledamöter, se sid 4.

15. Val av ordförande och vice ordförande i Hushållningssällskapet för tiden till och med nästkommande  
ordinarie årsstämma. Se valberedningens förslag sid 8

16. Val av ordförande bland ledamöterna i förvaltningsutskottet för tiden till och med nästkommande ordinarie 
årsstämma. Se valberedningens förslag sid 8.

17. Val av två ordinarie revisorer jämte suppleanter för Hushållningssällskapet, se valberedningens förslag sid 9. 
Nuvarande ledamöter, se sid 5.

18. Val av ledamöter till valberedning intill nästa ordinarie årsmöte. Nuvarande ledamöter, se sid 5.

19. Redovisning av Hushållningssällskapets budget och verksamhet 2016

20. Av förvaltningsutskottet framlagda ärenden

21. Av medlem väckta ärenden, se sid 10

22. Fastställande av medlemsavgift till Hushållningssällskapet för nästkommande år

23. Beslut om hedersmedlem

24. Utdelning av belöningar. Pristagarförteckning, se sid 22-23

25. Övriga frågor samt information från verksamheten

26. Avslutning

* Samtliga årsredovisningar inom organisationen 2015 finns tillgängliga vid årsmötet
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Nuvarande ledamöter i Förvaltningsutskottet

Lars Berggren, ordf  Gungvala Gård, Svängsta   

Elisabeth Nord Axelsson  Kronogården, Stora Aby, Målilla

Agneta Cedergren  Christinelund 101, Vassmolösa

Per-Arne Fredriksson  Hudebo, Edsbruk

Stefan Johansson  Hörningegatan 43, Köpingsvik

Ingemar Persson  Slakmöre 116, Rockneby

Ulf Svensson, vice ordf  Ekna, Rottne    

Anders Åkesson  Olsäng, Fågelmara
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Nuvarande revisorer 

Ordinarie  Suppleant
Birger Jonsson Eke, Braås Jonas Danielsson Luzernvägen 9, Ljungbyholm
Tommy Albinsson Lindehult, Ryd Arne Pettersson S Flymen, Rödeby

Utsedd av länsstyrelsen
Senada Idrizovic Länsstyrelsen, Kalmar Ann-Eva Zidén Länsstyrelsen, Kalmar

Bolagsrevisor
Christian Johansson Deloitte

Nuvarande valberedning 

Öland
Göran Kristiansson Kastlösa, Mörbylånga

Södra Kalmar län
Cecilia Olsson   Holmsbergs gård, Ölvingstorp 211, Ljungbyholm
Gunilla Carlsson   Bo Gård 189, Kalmar

Norra Kalmar län
Åke Pettersson, sammankallande Systertorp 7, Kristdala
Anders Magnusson  Marsgölehult, Hjorted

Kronobergs län
Ing-Mari Arvidsson  Rosenholm, Norrhult   
Tore Engström   Färanäs Västregård 1, Vislanda

Blekinge
Mats Abrahamsson  Froarpsgården, Tararpsvägen 12-16, Asarum
Sven Nilsson   Skrävle, Ramdala



6

 Fullmäktige

Ordinarie    Suppleant

Tjust härads hushållningsgille
Björn Gunnarsson Älmarsrum, Ankarsrum Jenny Bengtsson Helgenäsvägen 1, Edsbruk
Andreas Rydén Frälsegården 1, Öndal Göran Svensson Trädgårdsvillan, Odensviholm, Odensvi
Anders Kasselstrand Kasinge, Edsbruk  Fredrik Johansson Kuttorp, Ekhagen, Gamleby
Otto Jacobsson Kullen, Härnum, Edsbruk Håkan Svensson Västansjö, Gamleby    
 

Asta hushållningsgille
Ulla Nilsson Flaka 165, Gullringen Martin Ivarsson Fallebo Uppgården 2, Kristdala  
Staffan Leijon Främsteby Vena, Hultsfred Lena Svensson Krokstorp Svensbo, Fårbo
Kajsa Birgersson Hagelsrums gård, Målilla Kristin Pleijert Tveta skola, Mörlunda
Nils-Åke Axelsson Syserum, Vimmerby Gun Nilsson Bysjövägen 110, Vimmerby
    Yvonne Carlsson Tuna Björkhult 140, Vimmerby 

    
Handbörd Stranda hushållningsgille
Gerth Johansson Vitemåla 102, Ålem Jan-Åke Erlandsson Tjuståsa 25, Oskarshamn 
Ingvar Karlsson Drageryd Krongården, Högsby Björn Kronblad Hammarglo 304, Mönsterås
Peter Jonsson Lindersmåla 303, Rockneby Anders Johansson Högmosshult 102, Högsby

Norra Möre härads hushållningsgille
Örjan Ivansson Rugstorps gård, Rockneby Marianne Nilsson Skårebo gård 402, Nybro
Gun Wirbladh Ljungbyvägen 1, Kalmar Henrik Karlsson Kolaretorp 124, Nybro 
         
  
Södra Möre härads hushållningsgille 
Nils Hansson Skubbebo 112, Bergkvara Thomas Johansson Sigisslaryd 138, Orrefors
Lage Danielsson Ölvingstorp 523, Ljungbyholm Johan Karlsson Stibbetorp 109, Gullaskruv
Marie Thorstensson Runtorp 401, Påryd 
Anders Erlandsson Persmåla 430, Nybro  
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Ordinarie   Suppleant

Ölands hushållningsgille
Jan Erici Långlöts Norrgård 65, Borgholm Mikael Johansson Hulterstad 109, Mörbylånga
Göran Kristiansson Kastlösa, Mörbylånga  Annika Danielsson Trosnäsgatan 39, Löttorp
Roland Andersson Greby Bygata 38, Borgholm Sofie Larsson Stora Dalbyvägen 10, Köpingsvik
Sven-Oskar Tornegård Tornegård 106, Degerhamn

Uppvidinge-Norrvidinge Hushållningsgille
Katrin Bladh-Petersson G:a Norrvägen 107, Växjö Lennart Karlsson Ålatorp Gård, Lenhovda  
   

Sunnerbo Hushållningsgille
Vakant

Södra Kronobergs Hushållningsgille
Fredrik Johansson Skäggalösa Södergård 1, Grimslöv Henrik Johansson Stenslanda N Lillegård, Tävelsås
Hampus Granefelt Hjortsberga-Hult Amundsgård, Hjortsberga Ulf Dahl Hössjö Persgård, Moheda
Sandra Nilsson Rydet Nyhem, Vederslöv Åsa Westström Vegby Thoragård 2, Moheda
   Ludvig Ek Ljungsåkra Norregård, Vederslöv 

Blekinge Hushållningsgille
Sven Rosenberg Klavavägen 135, Mörrum Claes Håkansson Påtorps gård, Gärestadv 46, Ronneby
Mats Abrahamsson Froarpsgården, Asarum Bertil Nilsson Tostarps gård, Asarum
Tage Åkesson Leråkra byväg 10, Ronneby Anders Petersson Hattatorp Edestav 61, Johannishus
Gunilla Håkansson Sandviksvägen 99-21, Sölvesborg Mats Bondesson Torarpsvägen 121-13, Asarum
Åke Ivarsson Hejetorp, Ramdala Per Ericsson Säby 19, Ramdala
Lola Ivarsson Tockarpsvägen 107, Trensum Ola Persson Tararpsvägen 190-8, Asarum 
       

 

Fullmäktige
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 Av medlem väckta ärenden

Motion från södra Möre hushållningsgille till årsstämman 2015
Skubbebo 2015-02-19

Styrelsen för Södra Möre vill att förvaltningsutskottet KKB gör en familjetaxa, medlemskap för 
medlemmarna som vill  engagera hela familjen i gillena.Det ska vara en rabatt som gör att det blir 
intressant ekonomiskt att ta med hela familjen i medlemskapet samtidigt så fångar vi upp våra 
ungdomar.

Vi kan hänvisa till andra intresseorganisationer som gjort liknande bl.a. Järnsida skytteförening, LRF, 
Loverslunds bk. 
I dag är medlemsavgiften 280 kr och vi tycker det vore lämpligt med 350 kr för hela familjen. 
Eftersom det inte blir några stora kostnader för KKB. 

Mvh Nils Hansson
Ordf. Södra Möre.

Beslut vid årsstämman 5/5 2015
Beslutades att frågan kring familjetaxa återremitteras till FU för vidare utredning.

Svar på återremitterad motion från Södra Möre
Södra Möre föreslog vid 2015 års stämma införande av familjemedlemskap som inkluderar hela 
familjen. Styrelsen ansåg att det var för svaga argument i förhållande till nyttan för att införa 
ovanstående. Stämman beslutade att uppdra åt styrelsen att belysa frågan ytterligare.

Frågan lyftes därför på vår årliga gilleskonferens och efter diskussion så fanns det ingen representant 
från gillena som ansåg att ett införande av familjemedlemskap skulle främja våra ungdomars 
intresse för Hushållningssällskapet.
Vid samma konferens fick vi, via Alarmstreet Media, insyn i hur ungdomar kommunicerar och vilka 
arenor som vi bör synas på för att skapa kontaktytor med framtida medlemmar/kunder/elever.

Därför vidhåller styrelsen att det inte finns tillräckliga argument för att införa ett familjemedlemskap 
som inkluderar hela familjen. 

Vi kommer att öka resurserna till medlemskontakter när vi inrättar tjänsten som marknads-
kommunikatör och för att möta ungdomarna ta professionell hjälp inom kommunikation i deras 
värld, som hela tiden förändras.
Vi kommer också att analysera hur vi använder vår programvara som hanterar medlemsregistret.  

För förvaltningsutskottet i Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Lars Berggren
Ordförande
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Verksamhetsområde, ändamål, medlemskap

 § 1  Verksamhetsområde

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge är en korporativ offentlig institution som skall verka inom ett geo-
grafiskt område omfattande Kalmar, Kronoberg och Blekinge län.

 § 2  Ändamål

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge har till ändamål att främja landsbygdens utveckling genom att 
utveckla och förmedla kunskap till nytta för dess näringar.

Hushållningssällskapet ska i sin verksamhet främst inrikta sig på utvecklingsarbeten, kunskapsuppbyggnad, kunskaps-
förmedling, kompetensutveckling, utbildning, kvalificerad service och vad som därtill hör för en ökad allmän förkovran.

I verksamheten ingår gymnasieutbildning och andra vidareutbildningar, upplysning och annan rådgivning samt kvalifi-
cerad service inom näringar med anknytning till djur, jord, skog, energi, vatten, mat och hälsa.

 § 3  Medlemskap

Medlemskap i Hushållningssällskapet är öppet för fysisk och juridisk person som betalar medlemsavgift.

Hushållningssällskapet kan genom val på årsstämma med enkel majoritet utse hedersmedlemmar. 

 § 4  Medlemsavgift

Medlem i Hushållningssällskapet ska årligen betala den avgift som årsstämma bestämmer.

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

För Hushållningssällskapet skall finnas en fullständig och tillförlitlig medlemsförteckning. I denna förteckning skall fin-
nas angivet vilket hushållningsgille medlemmarna tillhör. Även medlemmar som inte är bosatta i området kan knytas 
till ett hushållningsgille.

Av de till Hushållningssällskapet årligen influtna medlemsavgifterna från medlemmar inom gillets område erhåller gillet 
ett årligt anslag, vars storlek bestäms av Hushållningssällskapets förvaltningsutskott. 

 § 5  Förverkat medlemskap

Medlemskap är förverkat, om medlem underlåter att vid anfordran betala medlemsavgift.

 § 6  Belöning

Hushållningssällskapet har möjlighet att dela ut medaljer till personer som har gjort framstående insatser inom Hus-
hållningssällskapets verksamhetsområde.  

Medaljen ”under kunglig krona” bärs i band med mottagarens hemläns färger.

Beslut om utdelning av medalj fattas av förvaltningsutskottet efter förslag från hushållningsgille eller förvaltningsut-
skott.

 

Stadgar
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Beslutanderätt och stämma

 § 7  Beslutanderätt

Hushållningssällskapets fullmäktige är högsta beslutande instans. För att verkställa fullmäktiges beslut och leda säll-
skapets verksamhet skall därutöver ett förvaltningsutskott finnas. Hushållningssällskapets beslutanderätt skall, i den 
mån den inte tillkommer Hushållningssällskapets förvaltningsutskott, utövas på Hushållningssällskapets årsstämma 
eller extra stämma.

Vid Hushållningssällskapets årsstämma eller extra stämma äger varje fullmäktigeledamot en röst. Fullmäktige väljs 
enligt § 30.

   § 8  Årsstämma
Hushållningssällskapet skall årligen senast 30 juni hålla årsstämma. Extra stämma hålls, då förvaltningsutskottet fin-
ner sådant erforderligt eller en revisor eller minst en tiondel av samtliga fullmäktigeledamöter för uppgivet ändamål 
skriftligt begär det hos förvaltningsutskottet.

 § 9  Kallelse

Kallelse till Hushållningssällskapets stämma skall utfärdas av ordföranden och införas i Hushållningssällskapets 
publikation och/eller i en eller flera av områdets mest spridda tidningar minst tre veckor före stämman och på Hus-
hållningssällskapets hemsida. Det åligger ordföranden att tidigast fyra och senast två veckor före stämman tillställa 
fullmäktige personlig kallelse och minst en vecka före stämman låta tillsända varje fullmäktige och ledamot av för-
valtningsutskottet föredragningslista över förekommande ärenden med därtill hörande handlingar. Dessa handlingar 
skall även, senast en vecka före stämma, publiceras på Hushållningssällskapets hemsida.

 § 10  Beslutsförhet

Hushållningssällskapet får inte fatta beslut, om inte minst hälften av de enligt § 7 första stycket röstberättigade är 
närvarande. Dag och plats för nytt möte skall dock fastställas.

 § 11  Förslagsrätt

Medlem som vill väcka förslag skall lämna detta till sitt hushållningsgille som senast den 15 mars till förvaltningsut-
skottet skall inlämna motion avsett att upptas vid Hushållningssällskapets stämma. Hushållningssällskapet äger dock 
rätt att efter tillstyrkan av förvaltningsutskottet till behandling uppta även senare eller annan inkommen skrivelse.

 § 12  Yttranderätt

Vid Hushållningssällskapets årsstämma eller extra stämma vars förhandlingar är offentliga äger envar medlem i 
Hushållningssällskapet rätt att yttra sig. Landshövding i området äger även om vederbörande inte är medlem, rätt 
att delta i överläggningarna men inte i besluten. Är landshövding inte närvarande äger den tjänsteman i länsstyrelse 
som därtill utsetts samma rätt.

Stadgar
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 § 13  Omröstning

Vid stämma skall omröstning ske öppet, dock skall personval, eller om minst 1/10 del av röstberättigade så begär, 
val ske med slutna sedlar. Val avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal, i sakfrågor har ordförande utslagsröst, i 
personval avgör lotten.

 § 14  Protokoll

Vid årsstämma skall föras protokoll, vilket justeras av ordföranden jämte två utsedda justeringspersoner.

 § 15  Föredragningslista årsstämma

Vid Hushållningssällskapets ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas:

1. Val av stämmans ordförande

2. Anmälan om protokollförare 

3. Fastställande av röstlängden

4. Val av två personer att justera protokollet

5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

6. Fastställande av föredragningslista

7. Förvaltningsutskottets redovisningshandlingar samt revisionshandlingar

8. Beslut om fastställande av
a) balans- och resultaträkningar
b) Koncernresultat och koncernbalansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningar

10. Beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsutskottet och verkställande direktören

11. Fastställande av ersättningar till ordförande, övriga ledamöter i förvaltningsutskottet, revisorer och andra som 
valts till uppdrag inom sällskapet

12. Fastställande av antalet ledamöter i förvaltningsutskottet

13. Val av ledamöter i förvaltningsutskottet

14. Val av ordförande och vice ordförande i Hushållningssällskapet för tiden till och med nästkommande ordinarie 
årsstämma.

15. Val av ordförande bland ledamöterna i förvaltningsutskottet för tiden till och med nästkommande ordinarie års-
stämma.

16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

17. Av förvaltningsutskottet framlagda ärenden.

18. Av medlem väckta ärenden.

19. Fastställande av medlemsavgift till Hushållningssällskapet för nästkommande år.

20. Beslut om hedersmedlem.

21. Utdelning av belöningar.

22. Övriga frågor.

Stadgar



15

Förvaltningsutskottet

 § 16  Ledamöter

Förvaltningsutskottet som är Hushållningssällskapets huvudstyrelse skall bestå av lägst sju och högst elva ledamö-
ter. 

Mandattiden är två år. Mandattiderna skall bestämmas så att halva antalet ledamöter väljs varje år.

Ordförande i såväl Hushållningssällskapet som förvaltningsutskottet utses för en tid av ett år. Ordförandeskapet i 
Hushållningssällskapet och förvaltningsutskottet kan vara delat. Om ordförandeskapet är delat är förvaltningsutskot-
tets ordförande vice ordförande i Hushållningssällskapet.

Förvaltningsutskottet utser inom sig vice ordförande för en tid av ett år.

Förvaltningsutskottet äger rätt att till sig adjungera personer för viss tid.

 § 17  Uppgifter

Förvaltningsutskottet åligger:

att handlägga ärenden som ej tål uppskov, att inteckna och pantsätta av Hushållningssällskapet ägd fast och lös 
egendom, att uppta krediter, att för Hushållningssällskapets räkning inköpa  och sälja fast och lös egen-
dom;

att besluta om rätt att teckna firma;

att  med uppmärksamhet följa utvecklingen inom Hushållningssällskapets verksamhetsfält;

att  verka för främjande av Hushållningssällskapets ändamål;

att  handha Hushållningssällskapets ekonomiska angelägenheter och upprätta budget och verksamhetsplan för kom-
mande år;

att  tillsätta VD hos Hushållningssällskapet,

att  bereda alla ärenden som ska överlämnas till Hushållningssällskapet för avgörande;

att  ombesörja verkställandet av Hushållningssällskapets beslut. 

 § 18  Beslutsförhet

Förvaltningsutskottet får inte fatta beslut, om inte minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Vid förvaltningsutskottets sammanträden skall föras protokoll, vilket justeras av ordföranden och därtill utsedd juste-
ringsperson.

Stadgar
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Sammanträdesersättning, räkenskaper, revision m m

 § 19  Ersättning

Förtroendevalda, närvarande vid Hushållningssällskapets möten, får ersättning enligt beslut på Hushållnings-sällskapets 
årsstämma.

 § 20  Räkenskapsår

Hushållningssällskapets räkenskapsår är kalenderår. För varje år skall räkenskaperna, sammanställda i bokslut, samt av 
förvaltningsutskottet upprättad förvaltningsberättelse lämnas till revisorerna senast den 20 mars.

 § 21  Revision

Hushållningssällskapets räkenskaper och förvaltning skall granskas av tre revisorer.

Revisorer av vilka minst en skall vara godkänd revisor utses för ett år i sänder. Länsstyrelsen utser en revisor och 
Hushållningssällskapet två revisorer. I samma ordning utses en personlig suppleant för envar av revisorerna.

Till Hushållningssällskapet ställd revisionsberättelse av revisorerna skall för varje år överlämnas till förvaltningsutskot-
tet senast den 10 april.

Avskrift av revisionsberättelse och förvaltningsutskottets förvaltningsberättelse skall av förvaltningsutskottet omedel-
bart efter revisionsberättelsens överlämnande tillställas länsstyrelse inom området.

Stadgar
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Stadgar

Hushållningsgille 

 § 22  Indelning

Hushållningssällskapet skall vara uppdelat i hushållningsgillen. Uppdelningen fastställs av Hushållningssällskapet. 
Vid uppdelningen skall beaktas, att denna får en med hänsyn till fullmäktigevalet ändamålsenlig utformning. 

 § 23  Ändamål

Hushållningsgillenas ändamål är att inom sina områden främja Hushållningssällskapet och dess verksamheter i 
enlighet med dessa stadgar och de bestämmelser som blivit fastställda av Hushållningssällskapet varvid gillet har till 
uppgift;

att  främja utvecklingen av lantbruket och angränsande näringar i samverkan med lantbrukets övriga organisatio-
ner;

att  främja kontakten mellan lantbruket och invånarna i bygden;

att  verka för aktiv resurshushållning inom lantbrukets område;

att  eftersträva ett nära samarbete med kommunerna och lokala organisationer;

att  medverka i rekrytering av nya medlemmar.

 § 24  Beslutanderätt och möten vid hushållningsgille

Medlem i hushållningsgille är varje fysisk och juridisk person som betalar medlemsavgift till Hushållnings-sällskapet.

Hushållningsgillets beslutanderätt skall, i den mån den ej tillkommer dess styrelse, utövas på gillets möten av dess 
medlemmar. Varje närvarande medlem äger en röst. Ledamot i styrelsen får inte delta i val av revisorer för granskning 
av förvaltning, för vilken han är ansvarig, eller i beslut om ansvarsfrihet för sådan förvaltning.

Enskilda personer får inte utöva rösträtt genom ombud. Juridiska personers rösträtt får utövas av den som är behörig 
att teckna firma eller av ombud som har fullmakt. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Fullmakt gäller 
högst ett år från utfärdandet.

 § 25  Årsmöte 

Hushållningsgillet skall årligen hålla årsmöte senast den 15 mars. 

Kallelse till gillets årsmöte skall, minst en vecka före sammankomsten, ha utkommit till gillets medlemmar genom 
personlig kallelse och/eller annons i sällskapets tidskrift eller annan väl spridd tidning.

Vid sammanträde med hushållningsgille, vari ledamot av Hushållningssällskapets förvaltningsutskott och VD inte är 
medlemmar, äger dessa rätt att deltaga i överläggningarna men ej i besluten.
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1 mom.

På årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2) Val av en medlem att jämte ordföranden justera protokollet

3) Godkännande av kallelsen

4) Godkännande av dagordning

5) Styrelsens berättelse över gillets verksamhet under föregående år

6) Revisorernas berättelse över granskningen av gillets räkenskaper och förvaltning föregående år

7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8) Fastställande av resultat- och balansräkning

9) Beslut om antal ledamöter i styrelsen

10) Val av ledamöter i styrelsen

11) Val av ordförande och vice ordförande i gillet

12) Val av två revisorer jämte minst en suppleant

13) Val av valberedning

14) Styrelsens förslag till verksamhetsplan

15) Behandling av inkomna motioner och skrivelser

16) Val av fullmäktige i Hushållningssällskapet och suppleanter för dessa (se § 30)

17) Övriga frågor.

 

2 mom.

Vid extra möte får endast avgöras sådana frågor som angivits i kallelsen.

 § 26  Röstning

Vid möte med hushållningsgille skall omröstning ske öppet. I fråga om personval skall, om någon röstberättigad så 
begär, omröstning förrättas med slutna sedlar.

Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, men vid personval skiljer lotten. 

Vid val av fullmäktige gäller vad som särskilt stadgas i § 28. 

Vid möte med hushållningsgille liksom också vid sammanträde med styrelsen skall föras protokoll, vilket skall juste-
ras av ordföranden jämte en därtill utsedd justeringsperson.
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Styrelse vid hushållningsgille

 § 27  Gillesstyrelse

För hushållningsgille skall finnas en styrelse om minst tre ledamöter, mandattid 2 år. Av dessa utser hushållningsgillet, 
för en tid av ett år, en ordförande och en vice ordförande. 

Mandattiderna skall bestämmas så att halva antalet ledamöter väljs varje år.

Val sker för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits.

 § 28  Gillesstyrelsens uppgifter

Gillesstyrelsen åligger:

att  i enlighet med dessa stadgar och i enlighet med sådana riktlinjer eller beslut, som kan vara utfärdade av Hushåll-
ningssällskapet eller dess förvaltningsutskott leda gillets verksamhet och handha dess ekonomiska angelägenhe-
ter;

att  genom sin ordförande mottaga och behandla alla till gillet ställda skrivelser och bereda alla ärenden, som skall 
föredragas inför gillet;

att  ombesörja verkställandet av gillets beslut;

att  genom sin ordförande kalla gillet till möten och härvid i god tid underrätta Hushållningssällskapet om tid och 
plats för sådana möten;

att  till Hushållningssällskapet och dess förvaltningsutskott göra framställningar, som rör gillets angelägenheter och 
lantbruket med angränsande näringar inom bygden;

att  tillvarata gillets och Hushållningssällskapets intressen i bygden och medverka i rekrytering av nya medlemmar;

att  biträda Hushållningssällskapet samt dess förvaltningsutskott och befattningshavare med sådana råd, sakuppgifter 
och initiativ, som kan vara till nytta för lantbruk och angränsande näringar;

att  biträda Hushållningssällskapet med erforderliga kontakter mellan näringsutövarna och andra aktörer på lantbru-
kets och angränsande näringars område;

att  senast den 31 mars till Hushållningssällskapet insända upprättad årsberättelse och uppgifter om genomförda 
personval samt andra för Hushållningssällskapets kännedom viktiga beslut;

att  handlägga och avgöra löpande ärenden samt;

att  förvara och vårda gillets handlingar och inventarier.
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 § 29  Gillets räkenskaper och revision

Hushållningsgilles räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer, vilka årligen jämte minst en suppleant 
väljs på årsmötet.

Hushållningsgillets räkenskapsår är kalenderår.

Räkenskaperna skall vara tillgängliga för revision senast den 20 januari och revisorerna skall före den 1 februari ha 
verkställt sin granskning och avlämnat revisionsberättelse till hushållningsgillet.

Val av fullmäktige i Hushållningssällskapet

 § 30  Fullmäktige val

Val av fullmäktige till Hushållningssällskapet sker vid hushållningsgillenas årsmöten. För varje fullmäktige skall väljas 
en suppleant, dock ej personlig. Fullmäktige och suppleanter väljs för tiden intill nästa ordinarie årsmöte med hushåll-
ningsgillet. Ledamot av förvaltningsutskott är inte valbar som fullmäktigeledamot.

 § 31  Antal fullmäktige

Antalet fullmäktigeledamöter skall utgöras av en ledamot per påbörjat 100-tal medlemmar i respektive hushållningsgille 
vid föregående verksamhetsårs avslut.

 § 32  Rösträtt

Angående rösträtt vid val av fullmäktig gäller samma bestämmelser som vid hushållningsgillets årsmöte. Valbar till full-
mäktige eller suppleant för fullmäktige är var och en av hushållningsgillets medlemmar.

Val av fullmäktig skall ske öppet. 

Stadgar
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 § 33  Besvär

Medlem i Hushållningssällskapet som anser att något beslut av det hushållningsgille som medlemmen tillhör, fattats 
i strid med Hushållningssällskapets stadgar eller att val av fullmäktige, i vilken medlemmen varit berättigad att delta 
inte skett i föreskriven ordning kan häröver hos förvaltningsutskottet anföra besvär inom tre veckor, räknat från den 
dag då beslutet fattades.

Förvaltningsutskottets beslut kan ej överklagas.

Förslag till stadgeändring m m

 § 34  Stadgeändring

Förslag till nya stadgar för Hushållningssällskapet eller till ändring i dessa stadgar eller Hushållningssällskapets upplös-
ning skall för att anses antaget av Hushållningssällskapet ha godkänts vid två på varandra följande stämmor varav minst 
en årsstämma. Kallelse till extra stämma skall ske enligt vad som stadgas i § 9.

Förslag till nya stadgar eller stadgeändring skall för fastställelse översändas till regeringen eller den regeringen före-
skriver.

Övergångsbestämmelser

Dessa stadgar träder i kraft efter ordinarie årsmöte 2007. 

Stadgarna är fastställda av regeringen 2010-07-08.
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Pristagare

Åsa Jönsson
Ölands Plantskola
Storgatan 121  
Färjestaden

För framstående insatser inom trädgårdsodlingen på Öland

Drottning Victorias fond

Emma Lee
Ryd 501 
Färjestaden

För framstående verksamhet inom biodlingen på Öland

Trädgård

Biodling

Claes Olsson
Uråsa Skye Eriksgård 2 
Uråsa

Claes driver lantbruk med tjuruppfödning. Han tog över föräldragården för 
tio år sedan och lade om produktionen från mjölk till tjuruppfödning. Han 
vidareutvecklar hela tiden sitt företag. Detta visar sig bland annat genom det 
samarbete han har med andra bönder när det gäller skördearbetet.

J G Petterssons donationsfond

Bröderna  
Christer och Mattias  
Wahlström
Skärlöv 109  
Mörbylånga

Bröderna Christer och Mattias har målmedvetet byggt upp sitt företag så 
att det står på flera ben; mjölkproduktion, växtodling och maskinstations-
verksamhet. Under 2015 byggde de en stor våtmark/bevattningsanläggning 
på ca 3 ha för att fånga upp dräneringsvatten från åker- och betesmark, som 
annars hade runnit ut i Östersjön. Dräneringsvattnet ska sedan återanvändas 
för att bevattna gårdens grödor.

Barometerns stora pris ”Gyllene Axet”

Ann Åkerman
Gärdsholmen 1  
Edsbruk

För engagerat och målinriktat arbete där det egna företagets utveckling har 
varit drivkraften

Hushållningssällskapets Silversmycke
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Pristagare

Hushållningssällskapets Silvermedalj

Björn Gunnarsson
Älmarsrum 
Ankarsrum

För engagemang och troget arbete till nytta och föredöme för medlemmar 
inom Hushållningssällskapet

Lars Wiberg 
Ölands Bank

Box 63 
Färjestaden

För engagemang och troget arbete till nytta för lantbruksföretagets  
utveckling

Per-Erik Dahl
Bitr rektor Gamlebygymnasiet 

Hushållningssällskapet

För engagemang och troget arbete till nytta och föredöme inom  
Hushållningssällskapet

Lena Persson
Miljörådgivare 

Hushållningssällskapet

För engagemang och troget arbete till nytta och föredöme inom  
Hushållningssällskapet

Börje Gunnarsson
Ansvarig för skogsverksamheten 

Hushållningssällskapet

För förtjänstfull utveckling av skogsverksamheten inom Hushållnings- 
sällskapet

Hushållningssällskapets Guldmedalj

Jan Erici
Långlöts Norrgård 65 

Borgholm

För engagemang och troget arbete till nytta och föredöme för medlemmar 
inom Hushållningssällskapet

Gunvor Thörnblad
Affärsutvecklare 

Hushållningssällskapet

För hängivet och resultatinriktat arbete inom Hushållningssällskapet
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Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Flottiljvägen 18, 392 41 Kalmar

Telefon 0480-156 70, e-post info.h@hushallningssallskapet.se

www.hushallningssallskapet.se


