2017-04-10

Inbjudan till årsmöte onsdag 26 april
Härmed inbjuds/kallas medlemmar till årsmötet med Branschråd för
Lantbrukets Rådgivningsföretag.
När:

Onsdag den 26 april 2017 kl. 10.00-15.00 Vi börjar med fika kl.
09.30, äter lunch på Ultuna och avslutar med fika 15.00.
Observera att vi på förmiddagen har seminarium ihop med
representanter från SLU medan själva årsmötet är på
eftermiddagen.
Var:
SLU Ultuna. Sal C i Undervisningshuset.
Anmälan: Senast onsdagen den 19 april till info@radgivningsforetagen.se
Det är nu dags för Branschrådets femte årsmöte. Program och dagordning
bifogas denna inbjudan. Årsmöteshandlingar fås på plats eller meddela om
ni vill få dem på epost i förväg.
Är det något ni undrar över så är ni hjärtligt välkomna att kontakta någon i
styrelsen.
Välkomna önskar styrelsen!
Ulrik Lovang, VD Lovang Lantbrukskonsult (ordförande)
ulrik.lovang@lovang.se
Andrea Holmström, vice VD Gård & Djurhälsan
andrea.holmstrom@gardochdjurhalsan.se
Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult
jimmy.larsson@lrfkonsult.se
Jakob Söderberg, vice VD Växa Sverige
jakob.soderberg@vxa.se
Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapens förbund
jesper.broberg@hushallningssallskapet.se
Per Larsson, mjölkproducent Tibro
per.larsson@tibronet.se
Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag representerar 19 rådgivningsföretag som
utför mer än 75 % av all svensk lantbruksrådgivning inom EU-frågor, växtodling, ekonomi,
djur och energi. Se även www.radgivningsforetagen.se

Program för den 26 april 2017
09.30

Fika

10.00

Tema: Hur ska rådgivningsföretagen och SLU samverka för att uppnå
livsmedelsstrategin.
Inledning och bakgrund till temat. Ulrik Lovang, ordförande Branschråd
för Lantbrukets Rådgivningsföretag
Moderator för eftermiddagen. Peter Lundqvist, Verksamhetsledare
Kompetenscentrum Företagsledning (KCF), Alnarp

10.05

Livsmedelsstrategin – bakgrund och innehåll. Jesper Broberg,
Hushållningssällskapens förbund

10.15

Hur påverkas lantbruksbranschen av livsmedelstrategin?
- Veterinära frågor - Andrea Holmström, Gård & Djurhälsan
- Husdjursfrågor- Lotta Christvall, Växa Sverige
- Växtodlingsfrågor- Ulrik Lovang, Lovang Lantbrukskonsult
- Ekonomifrågor- Jimmy Larsson, LRF Konsult

10.45

Hur påverkas SLU av livsmedelstrategin?
- Övergripande, Erik Fahlbeck, vicerektor
- Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH)
- Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ)
- Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och
växtproduktionsvetenskap (LTV)
- Fakulteten för skogsvetenskap (S)

11.15

Summerande diskussion som leds av Peter Lundqvist, KCF Alnarp.
Frågeställningar:
- Vilka gemensamma beröringspunkter har SLU och Rådgivningsföretagen?
- Hur kan SLU och Rådgivningsföretagen samverka i praktiken?
- Vad görs redan nu?
- Vad kan göras på kort och lång sikt?

12.00

Avslutning. Ingen lunch beställd utan samordnas på plats efter önskemål.

13.15

Årsmöte för medlemmar i Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag.
Information om genomförda aktiviteter samt vad vi skall göra under 2017.

14.00

Prisutdelning ”Årets Rådgivarinsats”. Representanter från Juryn.

14.30

Fika och avslutning

15.0016.00

Konstituerande styrelsemöte för den valda styrelsen.

Föredragningslista Årsmöte 26 april 2017
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 2016
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för
2016.
7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016
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.

