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Protokoll från Livsmedel i Västs ordinarie föreningsstämma den 12 maj 2015
i Göteborg
Närvarande: Lars Bäckström, Robert Larsson, Charlotte Eklund-Jonsson, Margareta Stigson, Paul Christensson, Anna-Lena Johansson, Yngve Björkman, Monika
Didriksson, Lennart Olausson och Ruddi Laang
1 Lars Bäckström valdes till ordförande för mötet
2 Ruddi Laang utsågs till att föra mötesprotokoll
3 Närvarande representanter för medlemmarna i föreningen godkändes som röstlängd av stämman
4 Paul Christensson och Charlotte Eklund Jonsson valdes till att jämte ordföranden justera dagens protokoll
5 Stämman förklarades utlyst i behörig ordning
6 Styrelsens redovisningshandlingar för 2014 godkändes
7 Revisionsberättelsen föredrogs av Lennart Olausson. Stämman noterar revisorernas tillstyrkan av ansvarsfrihet
8 Stämman fastställde resultat- och balansräkning för 2014
9 Stämman beslutade överföra de 690 552 kronor som står till förfogande i ny
räkning
10 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014
11 Stämman beslutade om oförändrad medlemsavgift (1 000 kronor) för år 2016
12 Stämman beslutade att styrelsen får utforma budget för 2015 utifrån tillgängliga medel
13 Styrelsen har den 20 augusti 2012 fattat beslut om ersättningsnivåer för
styrelseledamöter och lekmannarevisor. Stämman beslutade om oförändrade villkor för verksamhetsåret 2015
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14 Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av 7 ledamöter under 2015
15 Följande valdes till styrelsen fram till tiden för nästa ordinarie årsmöte
Lars Bäckström, Robert Larsson, Yngve Björkman, Margareta Stigson, Ann-Sofi
Sandberg, Per-Olof Hermansson och Leif Lundin
16 Till revisorer valde stämman SA Revision AB med Anna Ehn som huvudansvarig revisor samt Lennart Olausson som lekmannarevisor
17 Som valberedning valde stämman Monika Didriksson (sammankallande) och
Ruddi Laang
18 Robert Larsson utsågs till ombud vid bolagsstämmor i Agroväst Livsmedel AB
och Lokalproducerat i Väst AB
19 Lars Bäckström informerade om landsbygdsprogrammet och regeringens livsmedelsstrategi för att ge stämman en gemensam bild av läget och de goda utvecklingsmöjligheter som föreligger. Den nya styrelsen får nu ta lämpliga mått och steg
för att utnyttja dessa möjligheter.
Yngve Björkman rapporterade om föreningen Sjömatsfrämjandet som är under
bildande.
Margareta Stigson informerade om de 100 mnkr som tillförts de gröna näringarna
genom den regionala kraftsamlingen runt SLU i Skara.
Paul Christensson berättade att AgroVäst håller på att ta fram en framtidsstrategi,
om en delvis förnyad styrelse och anställning av en ”fundraiser”.
Charlotte Eklund-Jonsson rapporterade om en positiv utveckling för Livsmedelsacceleratorn inom ramen för SP och bjöd in till en inspirationsdag i Skövde
den 25 september.
Monika Didriksson informerade om Nötkreatursstiftelsen Skaraborg med tillgångar på ca 35 mnkr och med utbetalningsbara medel på 1 mnkr per år.
20 Övriga frågor. Ordföranden framförde föreningens tack till avgående styrelseledamoten Anna-Lena Johansson. Anna-Lena tackade för det goda samarbetet
under sin tid i styrelsen.
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21 Ordförande förklarade stämman avslutad
Vid protokollet:

Ruddi Laang
Justeras:

Lars Bäckström

Paul Christensson

Charlotte Eklund-Jonsson

