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Skriver lite med vit text
Program vid Hushållningssällskapets årsstämma 24 april 2019

   
  11:00 Stämman inleds 
 
  12:00 Lunch 

  13:00  Föredrag av Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande Kalmar

  13:45 Stämma forts

  15:00  Prisutdelning 

  15:45 Avslutning med kaffe

Program
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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 6-7 
b) Koncernresultat och koncernbalansräkning, se årsredovisning sid 6-7

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 8

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 8 
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 2019

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 2018 finns tillgängliga vid årsmötet

Program vid Hushållningssällskapets årsstämma 24 april 2019

   
  11:00 Stämman inleds 
 
  12:00 Lunch 

  13:00  Föredrag av Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande Kalmar

  13:45 Stämma forts

  15:00  Prisutdelning 

  15:45 Avslutning med kaffe
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Nuvarande ledamöter i Förvaltningsutskottet

Lars Berggren, ordf  Gungvala Gård, Svängsta   

Elisabeth Nord Axelsson  Kronogården, Stora Aby, Målilla

John Winroth  Lovisa Linds Väg 2, Färjestaden 

Andreas Rydén  Öndal Frälsegården 2, Edsbruk

Stefan Johansson, vice ordf  Hörningegatan 43, Köpingsvik

Ingemar Persson  Slakmöre 116, Rockneby

Ulf Svensson  Ekna, Rottne  

Katrin Bladh  Gamla Norrvägen 107,  Växjö  
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Nuvarande revisorer 

Ordinarie  Suppleant
Birger Jonsson                     Eke, Braås Lars Elfversson  Kölby Gård, Ljungbyholm
Tommy Albinsson                     Lindehult, Ryd Kristina Olsson  Vinö Säteri, Gamleby

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

Bolagsrevisor
Christian Johansson                     Deloitte

Nuvarande valberedning 

Öland
Göran Kristiansson, sammankallande Kastlösa, Mörbylånga

Södra Kalmar län
Jonas Danielsson  Ölvingstorp 431, , Ljungbyholm
Thomas Heiding   Förlösa Gård 221, Kalmar

Norra Kalmar län
Per Solberg   Telleryd Ängsgården, Hultsfred
Björn Gunnarsson  Älmarsrum 2, Ankarsrum

Kronobergs län
Lennart Karlsson   Ålatorp, Lenhovda   
Claes Martinsson  Bäck Ambjörnsgård, Hamneda

Blekinge
Thomas Persson   Bjärarydsvägen 700-56, Sölvesborg
Ingela Johansson   Bottnansmåla 105, RÖDEBY
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 Fullmäktige

Ordinarie    Suppleant

Tjust härads hushållningsgille
Otto Jacobsson Kullen, Härnum, Edsbruk Eva-Lis Matsson Smultronboda, Edsbruk
Per-Arne Fredriksson Hudebo Gård, Edsbruk Karin Kasselstrand Kasinge 1, Överum
Bo Pettersson  Segersgärde gård, Västervik   Leif Jacobsson Härnum, Edsbruk 
Håkan Svensson Västansjö, Gamleby Henry Rydén Öndal Frälsegården 3, Edsbruk

Asta hushållningsgille    
Nils-Åke Axelsson Syserum 1, Vimmerby Kerstin Pleijert Tveta Skola 1001, Mörlunda
Kajsa Birgersson Hagelsrums gård, Målilla Gun Nilsson Bysjövägen 110, Vimmerby
Staffan Leijon Främsteby Vena, Hultsfred Annelie Svensson Eriksgården,Fjälster 610, Vimmerby
    Lena Svensson Krokstorp Svensbo, Fårbo   
 
Handbörd Stranda hushållningsgille 
Gerth Johansson Vitemåla 102, Ålem Peter Jonsson Lindersmåla 303, Rockneby 
Björn Kronblad Hammarglo 304, Mönsterås Ingvar Karlsson  Drageryd Krongården, Högsby 
 
Norra Möre härads hushållningsgille
Örjan Ivansson Rugstorps gård, Rockneby Daniel Svensson Revsudden 138, Rockneby 
Marianne Nilsson Skårebo gård 402, Nybro Gun Wirbladh Ljungbyvägen 1, Kalmar  
         
Södra Möre härads hushållningsgille 
Nils Hansson Skubbebo 112, Bergkvara Thomas Johansson Sigisslaryd 138, Orrefors
Lage Danielsson Ölvingstorp 807, Ljungbyholm Johan Karlsson Stibbetorp 109, Gullaskruv
Anders Erlandsson Persmåla 430, Nybro Jonas Danielsson Ölvingstorp 431, Ljungbyholm
Marie Thorstensson Runtorp 401, Påryd Michelle A Erlandsson Älmeberg 211, Nybro
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Ordinarie   Suppleant

Ölands hushållningsgille
Jan Erici Långlöts Norrgård 65, Borgholm Roland Andersson Greby Bygata 38, Borgholm 
Göran Kristiansson,  Kastlösa Bygata 19, Mörbylånga Sven-Oskar Tornegård  Tornegård 106, Degerhamn
Andreas Folkesson Ö Sörby G:a Bygata 10, Borgholm  Mikael Johansson,  Hulterstad 109, Mörbylånga 
Annika Danielsson Trosnäsgatan 39, Löttorp Johan Åhlund Frövägen 1, Färjestaden

Uppvidinge-Norrvidinge Hushållningsgille
Lennart Karlsson, Ålatorp, Lenhovda Ingen uppgift 
   
Sunnerbo Hushållningsgille
Vakant

Södra Kronobergs Hushållningsgille
Fredrik Johansson Skäggalösa Södergård 1, Grimslöv Hampus Granefelt Hjortsberga-Hult Amundsgård, Hjortsberga
Ludvig Ek Ljungsåkra Norregård, Vederslöv Henrik Johansson Stenslanda N Lillegård, Tävelsås
Erika Johansson Kalvsvik Lilla hult Sandra Nilsson Rydet Nyhem, Vederslöv

Blekinge Hushållningsgille
Lola Ivarsson, Tockarpsvägen 107, TRENSUM  Ingela Johansson, Bottnansmålavägen 105, Rödeby
Sven Rosenberg, Klavavägen 135, Mörrum  Bertil Nilsson, Tostarps gård, Asarum
Mats Abrahamsson, Froarpsgården, Tararpsv.12–16, Asarum Anders Petersson, Edestav. 61, Hattatorp, Johannishus
Tage Åkesson, Leråkra byväg 10, Ronneby  Mats Bondesson, Torarpsvägen 121-13, Asarum
Emily Nilsson, Skrävle 107, Ramdala Per Eriksson Säby 19, Ramdala
   Ola Persson, Tararpsvägen 190, Asarum

   

Fullmäktige
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Av medlem väckta ärenden

Motion från Handbörd- Stranda Hushållningsgille

För två år sedan startade Civilförsvaret, uppgiften är att se till att be\folkningen överlever krig, örlog och avspärrning. 
Den första och största uppgiften är mat. Staten och kommunerna har ansvaret men lite har hänt. Arbetet måste starta 
nu och inte när ryssen står i farstun! Orsaken torde vara stor brist på kompetens. 
Hushållningssällskapet har Sveriges största kompetens på praktiskt jordbruk. Det är dags att ta befälet! 
Hushållningssällskapet bör organisera ett samarbetsorgan efter driftvärnsmodellen, alltså knutet till Hemvärnet. 
Bonden ska sköta och försvara det egna företaget, ingen tvingande tjänstgöring någon annanstans. Det vill säga 
alla kan men ingen måste. Jordbrukets hela kompetens ska tagas tillvara. De mångfacetterade produktionsgrenarna 
växtodling, animalieproduktion, skog och entreprenad kan kompletteras med energi, mobil produktion av flytande 
bränslen och lokal försäljning av mat när lcas lager är slut. Våra specialiteter som snöröjning, skogsbrandsbekämpning, 
kontroll av elledningar, skötsel av grusvägar m.m. gör lantbruket till Civilförsvarets ingenjörssoldater. Forskningsprojekt 
måste inledas omgående tex lantbruk under energibrist, självförsörjning av el och lagring av mat utan kylmöjligheter. 
Vi kan redan idag försörja landsbygden, samhällen och mindre städer med mat. Ska storstäderna försörjas 
av oss krävs stora produktionsökningar. Det första steget måste vara en snabb kapitalsamling i varje företag.  

Därför föreslår vi: 
att Hushållningssällskapet omgående inleder detta arbete 
att alla gillen genomför informationsmöten 
att alla gillen startar lokala avdelningar
att försvaret av Sveriges demokrati och marknadekonomi inte inleds med tvångskollektivisering av jordbruket utan 
istället full frihet till företagarna.

/Björn Kronblad

Svar på motion Handbörd-Stranda Hushållningsgille
 

Förvaltningsutskottet anser att det är en viktig fråga som motionen lyfter fram. Vi avser därför att sända en motion i dess anda till 
Hushållningssällskapet Förbunds stämma eftersom det är en nationell angelägenhet som beskrivs.

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge vill att Sveriges civilförsvar återigen får kraftfullare verktyg för att säkerställa en 
svensk livsmedelsförsörjning från produktionsförutsättningarna och framåt i kedjan. För att detta ska fungera krävs ett antal viktiga 
parametrar:
-  Lokala eller regionala lager av insatsvaror, främst bränsledepåer och lager av vitala insatsvaror som lantbruksföretagen har att tillgå
- Att lantbrukare och anställda med nyckelroller krigsplaceras vid sina gårdar
- Att lantbruket även kan ha en roll inom lager och distribution för såväl lokalsamhället som riket i sin helhet.
- Att den lokala och regionala livsmedelsindustrin inordnas i beredskapsplaner.

/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
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Förvaltningsutskottet

 § 16  Ledamöter
Förvaltningsutskottet som är Hushållningssällskapets huvudstyrelse skall bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. 
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.
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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

Pumpakungen 
Jonas Nilsson 
Eriksöre Bygata 8 
386 93 Färjestaden

För framstående insatser inom trädgårdsodlingen på Öland

Drottning Victorias fond

Vega och Christer Jonsson
Räpplinge Bygata 3
387 94 Borgholm

För framstående verksamhet inom biodlingen på Öland

Trädgård

Biodling

Familjen Eriksson 
Kyrkotorps Lantbruk,  
Ormesberga, Kyrkotorp 2,  
342 64 Ör

För framgångsrik jordbrukargärning i Kronobergs län

J G Petterssons donationsfond

Emma och Adam Dahlberg
Wirum Säteri 
 593 97 Blankaholm

Wirum säteri har anor sedan 1500-talet och redan 1893 introducerades 
Jerseykor på Wirum. Idag har man 200 Jerseykor vars mjölk förädlas till 
fantastisk glass och köttet tas tillvara i samarbete med ett lokalt, småskaligt 
slakteri. Wirum Säteri driver en fullskalig lantbruksverksamhet med högt 
satta målsättningar. Därför till delas de Barometerns Stora pris Gyllene Axet 
2019.

Barometerns stora pris ”Gyllene Axet”

Hanna Karlsson 
Österbo Gårdsmjölk
Näsgatan 23, Löttorp.

Hanna beskriver genom bloggen ”Bondbönan” livet på en mjölkgård på norra 
Öland i med och motgång. Vi får följa vardagen på gården med allt från 
mjölkning och höskörd till lugna ritter i solnedgång. Hanna är på ett ärligt 
och rättframt sätt en tydlig ambassadör för de gröna näringarna och tilldelas 
därför Hushållningssällskapets silversmycke.

Hushållningssällskapets Silversmycke
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Pristagare

Hushållningssällskapets Silvermedalj

Henrik Karlsson 
Byggnadsrådgivare 

Team Lantbruk Kalmar/Öland

För engagemang och troget arbete till nytta och föredöme inom  
Hushållningssällskapet

Mona Hallström 
Lärare och SYV 

Naturbruksgymnasiet Kalmar

För engagemang och troget arbete till nytta och föredöme inom  
Hushållningssällskapet

Margareta Gustafsson 
Kontorist 

Kontorsservice

För engagemang och troget arbete till nytta och föredöme inom  
Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapets Guldmedalj

Lars Berggren 
Gungvalavägen 530

376 92 Svängsta 

För långvarigt engagemang som främjat landsbygdens näringar

Blekinge Hushållningsgilles Landsbygdspris

Håkan är en driftig entreprenör som tillsammans med sambon Sofie flyttade till 
föräldragården i Evaryd, där han började som lantbrukare med smågrisproduktion.
Företagandet har sedan dess förändrats och kompletterats med maskinentreprenad
och byggverksamhet. Håkan, med sina anställda, är välkänd i bygden och visar ett brinnande 
intresse för sin omgivning. Trots omfattande verksamhet på hemmaplan har han dessutom 
engagerat sig som deltidsbrandman. Med det symboliserar han sommaren 2018 års torka och 
skogsbränder.

Håkan Mattisson 
Evarydsvägen 4

37262 Bäkne-Hoby

          Vinnare av Sveriges modernaste Gård

Nöbble Gård är ett prisbelönt företag som är konsekvent i sina tankar med ett 
fokus på miljö och produktion. Veronica och Lennart Svenzén jobbar med teknik 
och innovationer och de har hela kedjan med energi, eget foder och förädling. 
Dessutom är de duktiga på ledarskap. 

Veronica och Lennart  
Svenzén

Nöbble Gård AB
395 93 Rockneby, Kalmar
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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

KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID


