Inbjudan till årsstämma för
Hushållningssällskapet Östergötland
måndagen den 26 april 2021 via Zoom
Länk till mötet skickas ut per mejl.
Program
17.00 Uppkoppling och teknisk genomgång
Närvaroupprop och inledning
17.15

Föredrag:

-Ungdomsgruppen
-Nya rådgivningsverktyg
-Försöksringar
-Medlemsundersökning

18.00 Årsstämma med sedvanliga förhandlingar
ordförande Michael Cornell
ca 19.30 Avslutning

Välkommen!
Enligt uppdrag
Karin Varverud
Ordförande Hushållningssällskapet
Har du frågor, kontakta oss på tel. 013-35 53 00 eller
info.e@hushallningssallskapet.se
Handlingar till stämman fås via e-post och post.

Hushållningssällskapet Östergötland
Föredragningslista Årsstämma 2021-04-26
1. Sammanträdet öppnas
2. Val av stämmans ordförande
3. Anmälan av stämmans protokollförare
4. Godkännande av röstlängd, se förteckning över fullmäktige sid. 3
5. Val av två personer att justera stämmans protokoll
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7. Fastställande av dagordning
8. Styrelsens redovisningshandlingar, se årsredovisning
9. Revisorernas berättelse, se årsredovisning
10. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningar, (årsredovisning)
11. Fastställande av disposition beträffande vinst eller förlust enligt fastställd
balansräkning, (årsredovisning)
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
13. Fastställande av ersättningar till ordförande, övriga ledamöter i styrelsen,
revisorer och andra som valts till uppdrag inom Hushållningssällskapet
(valberedningens förslag sid. 4)
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen (valberedningens förslag sid. 4)
15. Val av ledamöter i styrelsen (valberedningens förslag sid. 4, nuvarande
ledamöter sid. 2)
16. Val av ordförande bland ledamöterna i styrelsen för tiden till och med
nästkommande stämma (valberedningens förslag sid. 4)
17. Val av ordförande och vice ordförande i Hushållningssällskapet för tiden till och
med nästkommande stämma (valberedningens förslag sid. 4)
18. Val av revisorer och revisorssuppleanter (valberedningens förslag sid. 4,
nuvarande ledamöter sid. 2)
19. Val av ledamöter till valberedning (nuvarande ledamöter sid. 2) Ny ledamot
presenterar sig
20. Fastställande av medlemsavgift till Hushållningssällskapet för nästkommande
år.
21. Fastställande av antal fullmäktige. Förslag oförändrat, en fullmäktige från varje
gille per påbörjat 80-tal medlemmar för 2021
22. Val av hedersmedlem
23. Val av ombud till förbundsstämman 2021 (valberedningens förslag sid. 4)
24. Hushållningssällskapet Östergötland 2020–2021
25. Utdelning av belöning
26. Övriga frågor
27. Avslutning
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Nuvarande ledamöter i styrelsen
Karin Varverud, ordf

Smedberga Backgården 115, Motala

Claes Matsson, vice ordf

Stora Sjögestad Gård, Vreta Kloster

Karin Lorin

Maspelösa Boställe, Vreta Kloster

John Widegren

Sättra Gård, Väderstad

Mikael Ericsson

Järstad Norrgård, Skänninge

Victor Johansson

Sörby bygata 3, Mjölby

Nuvarande revisorer
Ordinarie
Thomas Karlberg, Söderköping

Suppleant
Bodil Kolsbo, Mjölby

Magnus Wallin, Norrköping

Bo Tollander, Ödeshög

Utsedd av länsstyrelsen
Katarina Wester, Linköping

Yvonne Kylborn, Ljungsbro

Auktoriserad revisor
Christian Johansson, Deloitte

Kristin Wikström, Deloitte

Nuvarande valberedning
Carl Fredriksson, Ödeshög, sammankallande
Åke Andersson, Klockrike
Lars Bevé, Vikbolandet
Edvard Hollertz, Sankt Anna
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Fullmäktige
Ordinarie

Suppleant

Aska hushållningsgille
Jan Arvidsson
Sievert Gustavsson
Bobergs södra hushållningsgille
Ulf Gustafsson
Jacob Gunnarson

Johan Davidsson

Gullbergs och Bobergs norra med Tjällmo hushållningsgille
Åke Andersson
Ragnar Svensson

Anders Toorvald
Erik Vrethem

Finspånga läns hushållningsgille
Kjell Aktner
Dals-Lysings hushållningsgille
Bo Tollander
Carl Fredriksson
Folkunga hushållningsgille
Karin Kenell
Suzanne Berglert-Åberg
Vifolka-Valkebo och Göstrings hushållningsgille
Minna Wretemark
Birgit Åkerlund Bäck
Bodil Kolsbo
Åkerbo-Hanekind hushållningsgille
Anders Schultz
Tord Nilsson
Magnus Wessman
Eva-Lena Swenson

Erik Carlsson
Yvonne Wretemark
Nils-Åke Carlsson
Katarina Lind

Norsholm-Vånga hushållningsgille
Lars-Åke Gustafsson
Hammarkinds norra hushållningsgille
Håkan Walldén
Katarina Karlberg
Hammarkinds södra hushållningsgille
Rune Hallgren
Vikbolandet-Norrköping hushållningsgille
Fredric Nilsson
Anette Isaksson
Kinda hushållningsgille
Katarina Wolf
Ydre hushållningsgille
Tord Cleveson
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Valberedningens förslag
Mötesordförande

Michael Cornell

Sekreterare, anmälan

Louice Lejon

Arvode, styrelse

Oförändrat enl. beslut 2020 ¹

Arvode, övriga

Oförändrat enl. beslut 2015 ²

Reseersättning

Enl. LRF-rekommendationer ³

Traktamente

Efter styrkta kostnader eller enl. Skatteverkets
schablon

Antal styrelseledamöter

Oförändrat 6 ledamöter

Val av styrelseledamöter

Omval för 2 år: Karin Varverud
Omval för 2 år: John Widegren
Omval för 2 år: Mikael Ericsson

Val av styrelseordförande

Omval av Karin Varverud

Val av ordförande för HS
vice ordf. HS

Omval av Karin Varverud
Omval av Claes Mattsson

Val av revisorer

Omval Thomas Karlberg, Magnus Wallin

Val av revisorsuppleanter

Omval Bodil Kolsbo
Omval Bo Tollander

Val av auktoriserad/godkänd rev.
suppleant

Omval av Christian Johansson, Deloitte AB
Omval av Kristin Wikström, Deloitte AB

Av länsstyrelsen uts. rev.
suppleant

Katarina Wester
Yvonne Kylborn

Val av ombud till
Hushållningssällskapens förbunds
årsstämma 2020

Karin Varverud, ordinarie
Karin Lorin, ordinarie
Victor Johansson, suppleant

För info:
Valberedningens förslag till styrelse:
Karin Varverud, mandat till 2023
Mikael Ericsson, mandat till 2023
John Widegren, mandat till 2023

Claes Mattsson, mandat till 2022
Karin Lorin, mandat till 2022
Victor Johansson, mandat till 2022

¹

Fast arvode:
Ordförande: 0,80 pbb
Vice ordförande: 0,30 pbb
Övriga styrelseledamöter: 0,15 pbb
Arvode för styrelsen per sammanträdes- och förrättningsdag: 2 200 kr
Arvode för styrelsen vid kortare styrelsemöten, ex telefonmöten 400 kr för första timmen
sedan 200 kr/påbörjad timme med start vid timme två.

²

Arvode till fullmäktige, revisorer, valberedning och övriga förtroendevalda vilka kallats till möte av
Hushållningssällskapet: 1 000 kr för tid upp till 5 tim, därefter 200 kr/tim. Restiden inkluderad.
Arvode styrelseledamöter för uppdrag annat än styrelsearbete: 1 000 kr för tid upp till 5 tim, därefter 200
kr/tim.

³

Reseersättning enligt LRF-rekommendationer med 28 kr/mil och traktamente med styrkta kostnader.
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Stadgar för Hushållningssällskapet
Östergötland, antagna vid ordinarie
stämma 2004-04-22
Ändamål, verksamhetsområde, ledamotskap
§1
Östergötlands läns hushållningssällskaps ändamål är att främja landsbygdens utveckling genom
att utveckla och förmedla kunskaper till nytta för dess näringar.
§2
Medlemskap i Hushållningssällskapet är öppet för den som erlägger medlemsavgift. Medlem
ska årligen till Hushållningssällskapet betala den avgift, som ordinarie stämma beslutar.
Medlemskap upphör, om medlem underlåter att vid anmodan betala medlemsavgift, eller
motverkar Hushållningssällskapets ändamål.
§3
Hushållningssällskapet har rätt att till personer, som gjort framstående insatser inom
Hushållningssällskapets verksamhetsfält, utdela medaljer, eller andra belöningar i guld att
under kunglig krona bäras i band med länets färger. Ärende angående utdelning av medalj eller
belöning får inte behandlas av Hushållningssällskapet, om inte minst två tredjedelar av
styrelsens ledamöter enats om det.
Organ, beslutanderätt och årsstämma
§4
Hushållningssällskapets stämma utgörs av fullmäktige samt styrelsens ledamöter.
Fullmäktige utgörs av medlemmarnas valda representanter och väljs av hushållningsgillen
enligt regler som fastställs på Hushållningssällskapets stämma. Styrelsen väljs av fullmäktige
enligt regler som framgår av dessa stadgar.
Hushållningsgillen är Hushållningssällskapets underavdelningar vars område beslutas av
Hushållningssällskapets ordinarie stämma. Medlem är ansluten till ett eller flera
hushållningsgillen.
Hushållningssällskapet skall ha en verkställande direktör som utses av styrelsen.
Hushållningssällskapet har revisorer som utses av Hushållningssällskapets ordinarie
stämma.
§5
Hushållningssällskapets högsta beslutande organ är Hushållningssällskapets stämma.
Stämmans befogenheter utövas helt av valda fullmäktige samt styrelsens ledamöter.
Styrelsen svarar för Hushållningssällskapets organisation och förvaltning av
Hushållningssällskapets angelägenheter.
Vid Hushållningssällskapets stämma har varje fullmäktig och varje ledamot av styrelsen en
röst. Är fullmäktig dessutom ledamot i styrelsen får den fullmäktige rösta endast i sin
sistnämnda roll. Ersättare för ledamot i dennes roll som fullmäktig har i sådana fall rösträtt.
§6
Hushållningssällskapet skall årligen, senast före april månads utgång, hålla ordinarie stämma.
Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det eller när det för uppgivet ändamål
skriftligen begärs av en revisor eller minst en tiondel av samtliga fullmäktige.
Kallelse till Hushållningssällskapets ordinarie stämma med angivande av tid och plats, skall
utfärdas av ordföranden och införas i Hushållningssällskapets publikation eller i en eller flera av
de mest spridda tidningarna i området minst fyra veckor före sammanträdet. Ordföranden i
styrelsen åligger därjämte att minst två veckor före ordinarie stämma skriftligen låta tillsända
varje fullmäktig meddelande om tid och plats för ordinarie stämma samt föredragningslista över
förekommande ärenden med därtill hörande handlingar.
Kallelse till extra stämma skall utfärdas av ordföranden i styrelsen minst två veckor i förväg.
Minst en vecka före den extra stämman skall fullmäktige skriftligen meddelas tid och plats för
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extra stämma samt föredragningslista över förekommande ärenden med därtill hörande
handlingar.
§7
Medlem eller hushållningsgille, som vill ta upp ett ärende till behandling vid
Hushållningssällskapets ordinarie stämma, skall anmäla ärendet till styrelsen senast 30 dagar
före ordinarie stämmas början, dock med rätt för Hushållningssällskapet att efter tillstyrkan av
styrelsen till behandling ta upp även senare inkommet ärende.
§8
Vid Hushållningssällskapets ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Val av stämmans ordförande.
Anmälan av stämmans protokollförare.
Godkännande av röstlängd.
Val av två personer att justera stämmans protokoll.
Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
Fastställande av dagordning.
Styrelsens redovisningshandlingar
Revisorernas berättelse.
Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningar.
Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
Beslut om särskilt bemyndigande för styrelsen.
Fastställande av ersättningar till ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och
andra som valts till uppdrag inom Hushållningssällskapet.
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
Val av ledamöter i styrelsen.
Val av ordförande bland ledamöterna i styrelsen för tiden till och med nästkommande
stämma.
Val av ordförande och vice ordförande i Hushållningssällskapet för tiden till och med
nästkommande stämma.
Val av revisorer och revisorsuppleanter.
Av styrelsen framlagda ärenden.
Av medlem eller hushållningsgille väckta ärenden.
Fastställande av medlemsavgift till Hushållningssällskapet för nästkommande år.
Fastställande av antal fullmäktige.
Val av hedersmedlem.

§9
Vid Hushållningssällskapets stämma, vars förhandlingar är offentliga, har varje medlem av
Hushållningssällskapet rätt att närvara, i mån av utrymme, och att yttra sig.
Kallelse till extra stämma får ske först när föregående stämma avslutats.
§10
Vid stämma skall omröstning ske öppet, dock skall personval ske med slutna sedlar om
fullmäktig så begär. Val avgörs med relativ majoritet.
I sakfrågor fattas beslut om sluten omröstning med enkel majoritet. Vid lika röstetal i
sakfrågor har ordförande utslagsröst, i personval avgör lotten.
Vid stämma skall föras protokoll, vilket justeras av ordföranden jämte två utsedda justeringspersoner.
För att stämman skall vara beslutsför måste minst hälften av fullmäktige vara närvarande.
Styrelsen
§ 11
Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 9 ledamöter, som väljs av ordinarie stämma. Mandattid
skall vara två år och gälla från respektive ordinarie stämma. Halva/näst intill halva antalet
ledamöter väljs varje år.
Styrelsens ordförande väljs av stämman. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
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§ 12
Styrelsen svarar för Hushållningssällskapets organisation och förvaltningen av dess
angelägenheter. Det åligger styrelsen att låta verkställa av stämma fattade beslut.
§ 13
Styrelsen skall utse verkställande direktör för Hushållningssällskapet. Verkställande direktören
skall ha hand om den löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen
meddelar.
§ 14
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, vilka justeras av ordföranden och därtill
utsedd justeringsperson.
Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet valda ledamöter är närvarande.
Sammanträdesersättningar, räkenskaper, revision m m
§ 15
Ledamot i styrelsen och revisor eller revisorsuppleant åtnjuter vid fullgörandet av sitt uppdrag
ersättning enligt grunder, som Hushållningssällskapet fastställer. Detsamma gäller
röstberättigad ledamot av fullmäktige.
§ 16
Hushållningssällskapets verksamhet kan även bedrivas i av Hushållningssällskapet hel- eller
delägda aktiebolag eller juridiska personer av andra slag.
Bokslut skall av styrelsen upprättas för varje räkenskapsår, som är kalenderår, samt i
förekommande fall, koncernredovisning för räkenskapsåret. Koncernredovisningen skall
omfatta verksamheterna i Hushållningssällskapet, dotterbolag samt juridiska personer av andra
slag som konsolideras i koncernen. Räkenskaperna skall, tillsammans med en av
Hushållningssällskapets styrelse utarbetad berättelse över Hushållningssällskapets samt i
förekommande fall koncernens verksamhet under det gångna året, överlämnas till granskning
av de därtill utsedda revisorerna före utgången av mars månad året efter räkenskapsåret.
§ 17
Hushållningssällskapets räkenskaper och förvaltning skall granskas av fyra revisorer, varav en
skall vara godkänd eller auktoriserad. Tre revisorer utses av ordinarie stämma för tiden till och
med nästa ordinarie stämma. En revisor utses av länsstyrelsen. För revisorerna skall utses
personliga suppleanter. Till Hushållningssällskapet ställd berättelse över verkställd revision i
förekommande fall inklusive koncernen skall av revisorerna för varje år överlämnas till styrelsen
senast fyra veckor före ordinarie stämma.
Hushållningsgillen m m
§ 18
Hushållningssällskapet kan vara uppdelat i hushållningsgillen eller annan motsvarande
indelning, i det följande kallat gille. Gille kan vara geografiskt eller tematiskt organiserat. Gilles
område föreslås av gille eller styrelse och beslutas på Hushållningssällskapets ordinarie stämma,
som tillika antar stadgar för gillena. På Hushållningssällskapets stämma gäller att en
fullmäktigeledamot inte kan företräda fler än ett gille.
§ 19
Hushållningsgillenas ändamål är att inom sina områden främja Hushållningssällskapets
verksamhet i enlighet med dessa stadgar och de bestämmelser, som blivit fastställda av
Hushållningssällskapets ordinarie stämma.

§ 20
Hushållningsgille skall årligen hålla ordinarie möte minst 30 dagar före Hushållningssällskapets
ordinarie stämma.
Personer inom hushållningsgillets område som är medlemmar i Hushållningssällskapet äger
rösträtt vid ordinarie möte med hushållningsgillet.
Till styrelse utser hushållningsgillet minst tre styrelseledamöter. Mandattid skall vara två år
och gälla från respektive ordinarie möte med hushållningsgille. Halva/näst intill halva antalet
ledamöter väljs varje år.
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Hushållningsgillets ordförande väljs på ordinarie möte. I övrigt konstituerar gillesstyrelsen sig
själv.
Hushållningsgilles räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer, utsedda av
ordinarie möte med hushållningsgillet för tiden till och med nästa ordinarie möte.
Kallelse till hushållningsgillets ordinarie möte skall utfärdas av ordföranden minst en vecka
före sammanträdet genom personlig kallelse till samtliga medlemmar inom gillet.
Medlemsförteckning
§ 21
För Hushållningssällskapet skall finnas en fullständig medlemsförteckning, upptagande de olika
hushållningsgillena och de medlemmar, som tillhör varje hushållningsgille.
Val av fullmäktige
§ 22
Val av fullmäktige sker på Hushållningsgilles årsmöte. Fullmäktige väljes för tiden t o m
hushållningsgillets ordinarie möte första året efter det att valet skett. För varje fullmäktig väljes
minst en ersättare för samma tid.
Hushållningssällskapets ordinarie stämma fastställer för varje tvåårsperiod det antal fullmäktig,
dock lägst en, som skall väljas av varje gille. Antalet fullmäktige för ett hushållningsgille är
proportionellt till antalet medlemmar i Hushållningssällskapet. Antalet fullmäktige bör inte
överstiga två procent av antalet medlemmar och skall aldrig vara lägre än dubbla antalet
styrelseledamöter.
§ 23
Varje medlem har rösträtt vid val av fullmäktige.
Valbar till fullmäktige eller suppleant är den som har rösträtt i valet.
§ 24
Val av fullmäktige skall ske öppet, dock att, där någon röstberättigad det begär, skall valet
förrättas med slutna sedlar.
Besvär
§ 25
Medlem i Hushållningssällskapet som anser att något beslut av det hushållningsgille som
medlemmen tillhör, fattats i strid med hushållningsgillets eller Hushållningssällskapets stadgar
kan hos styrelsen anföra besvär inom tre veckor, räknat från den dag då beslutet fattades.
Utskottets beslut kan inte överklagas.
Stadgeändring
§ 26
Beslut om ändring i dessa stadgar skall, för att anses antaget av Hushållningssällskapet, ha
fattats av samtliga röstberättigade på en stämma eller ha beslutats med minst 2/3 majoritet av
de röstande vid två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie stämma.
§ 27
Beslut om Hushållningssällskapets upplösning skall för att anses antaget av
Hushållningssällskapet, ha beslutats med minst 2/3 majoritet av de röstande vid två på
varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie stämma.
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