2018-03-29

Inbjudan till årsmöte tisdag 24 april
Härmed inbjuds/kallas medlemmar till årsmötet med Branschråd för
Lantbrukets Rådgivningsföretag.
När:

Tisdag den 24 april 2018 kl. 11.00-12.00. Efter årsmötet äter vi
lunch på Ultuna och har sedan på eftermiddagen seminarium om
regeringsuppdraget om samverkan ihop med representanter
från SLU.
Var:
SLU Ultuna. Sal Ratatosk på bottenvåning i VHC (stora runda
huset mitt på Campus)
Anmälan: Senast onsdagen den 18 april till info@radgivningsforetagen.se
Det är nu dags för Branschrådets sjätte 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, affärsområdeschef Djurhälsa Utveckling, Gård &
Djurhälsan, andrea.holmstrom@gardochdjurhalsan.se
Jimmy Larsson, segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult
jimmy.larsson@lrfkonsult.se
Fredrik von Unge, utvecklingschef Växa Sverige
fredrik.vonunge@vxa.se
Jesper Broberg, förbundsdirektör Hushållningssällskapens förbund
jesper.broberg@hushallningssallskapet.se
Olof Boson, slaktkycklingproducent, Mönsterås (adjungerad ledamot,
lantbrukarrepresentant), olof.boson@outlook.com
De 19 medlemmarna i Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag utför mer än 75 %
av svensk lantbruksrådgivning inom EU-frågor, växtodling, ekonomi, djur och energi. Se
även www.radgivningsforetagen.se

Program för tisdagen den 24 april 2017
10.45

Styrelsen samlas.

11.00

Årsmöte för medlemmar i Branschråd för Lantbrukets Rådgivningsföretag.
Information om genomförda aktiviteter samt vad vi skall göra under 2018.

11.40

Juryn offentliggör vem som erhåller priset för ”Årets Rådgivarinsats”.

12.00

Lunch på Syltan

13.00

Seminarium om regeringsuppdraget att ”Inom ramen för
livsmedelsstrategin utveckla samverkan och samverkansformer
mellan forskning och rådgivning”
- Bakgrund till regeringsuppdraget, Lars Olsson och Anneke Svantesson,
Näringsdepartementet
- Redovisning av slutsatser från uppdraget, Margareta Emanuelson, SLU
(projektansvarig), Ann-Britt Karlsson, KSLA (projektledare och
projektanställd vid SLU)
- Diskussion och reflektioner från deltagarna kring innehållet. Där vi
även om möjligt väver in delar av diskussionerna som vi hade på seminariet
”Hur ska rådgivningsföretagen och SLU samverka för att uppnå
livsmedelsstrategin” från i april året innan.

15.00

Fika och avslutning

15.3016.30

Konstituerande styrelsemöte för den valda styrelsen.

Föredragningslista Årsmöte 24 april 2018
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 2017
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för
2017.
7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017
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.

