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Inbjudan till digitalt årsmöte fredag 23 april 
Härmed kallas medlemmar till årsmöte med Branschråd för Lantbrukets 
Rådgivningsföretag. Program och dagordning bifogas denna inbjudan. 
Årsmöteshandlingar skickas ut dagarna innan mötet till anmälda deltagare 
 
När: Fredag 23 april 2021 kl. 09.00. Efter årsmötet blir det seminarium 

på temat ”Rådgivarrollen – expert eller coach, eller både och?”  
Var:  Digitalt. 
Anmälan:  Senast tisdag 20 april till info@radgivningsforetagen.se. Efter 
anmälan skickas instruktion för uppkoppling till mötet. 
Program: 
09.00-
09.45 

Årsmöte 

10.00-
11.30 

Seminarie med temat ” Rådgivarrollen – expert eller coach, eller både och?” 
Vilken roll ska en rådgivare ha i kontakten med sina kunder? 
- Är det skillnader mellan olika produktionsgrenar, växtodling, ekonomi, 
djurhållning? 
- Är experter och coacher olika rådgivare eller samma person? 
- Ändras rådgivarrollen över tid? 
- Hur ser rådgivarens framtida roll ut? 
Seminariet hålls på engelska och målet är att ge inspiration till både enskilda 
rådgivare och organisationer inom dessa frågor.  
Föredragshållare: 
- Dr. Stan Lalor, Director of Knowledge Transfer, Teagasc, Irland 
(www.teagasc.ie) 
- Magnus Ljung, RådNu, SLU (www.slu.se/centrumbildningar-och-
projekt/radnu/) 
Avslutning med frågestund och dialog med föredragshållare och övriga deltagare. 

 
Välkomna önskar styrelsen! 
 

Ulrik Lovang, VD Lovang Lantbrukskonsult (ordförande) 
ulrik.lovang@lovang.se 
Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapens förbund 
jesper.broberg@hushallningssallskapet.se 
Per Skargren, Segmentschef Skog och Lantbruk 
per.skargren@ludvig.se  
Fredrik von Unge, utvecklingschef Växa Sverige 
fredrik.vonunge@vxa.se 
Lars Bjerke, VD Fyrklövern 
lars.bjerke@4klovern.se  
Kees de Jong, VD Gård & Djurhälsan  
kees.dejong@gardochdjurhalsan.se  
Olof Boson, slaktkycklingproducent, Mönsterås (adjungerad ledamot, 
lantbrukarrepresentant), olof.boson@gmail.com 
 

De 17 medlemmarna i Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag utför mer än 75 % 
av svensk lantbruksrådgivning inom områdena ekonomi, animalieproduktion, EU-frågor, 
växtodling och energi. Se även www.radgivningsforetagen.se 
 

http://www.radgivningsforetagen.se/


 
 
 
 
 
 
 
Föredragningslista Årsmöte 23 april 2021 
1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
2.  Fastställande av röstlängd för mötet. 
3.  Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5.  Fastställande av dagordning.  
6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 
2020.            

7.  Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020 
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9.  Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 
10. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år 
11. Val av revisorer samt suppleanter 
12. Val av valberedning 
13. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. 
14. Övriga frågor. 
 
 
 
 
 
 


