Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om den goda jordens stora
betydelse för kommande generationer. Föreningen arbetar för att stoppa
urbaniseringen på åkermark.

Protokoll från årsmöte med Den Goda Jorden ideell
förening
Tid: Söndagen den 28 februari 2010 kl 13.00
Plats: Hotel Sten Stensson, Eslöv
Närvarande: 46 medlemmar och sympatisörer
Torsten Winter, styrelseledamot i föreningen, hälsade välkommen och
förklarade årsmötet öppnat. På grund av sjukdom har föreningens
ordförande Hans Andersson förhinder att närvara, men har genom Torsten
sänt en hälsning till årsmötet. Även föreningens vice ordförande Irene
Oskarsson hade anmält förhinder på grund av problem med
tågförbindelserna. Till Eslöv hälsades årsmötesdeltagarna även välkomna av
oppositionskommunalrådet Henrik Wöhlecke. Som gåva till föreningen från
den lokala LRF-avdelningen överlämnade han dessutom en
ordförandeklubba.

1

Till ordförande för årsmötesförhandlingarna valdes Bertil Göransson,
som tände ett ljus till minne av föreningens grundare och eldsjäl Anders
Stenström.

2

Till sekreterare för mötet valdes Herbert Falck.

3

Till justeringsmän valdes Olle Benner och Erika von Buxhoeveden.

4

Dagordningen fastställdes med komplettering att under övriga frågor ta
upp frågan om föreningens arbetssätt.

5.

Det konstaterades att årsmötet utlysts stadgeenligt

6. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna
7. Kassaberättelsen godkändes och lades till handlingarna
8. Revisorernas berättelse lades till handlingarna.
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2009.
10. Inga motioner från medlemmarna fanns att behandla.
11. Beslöts att, liksom föregående år, ingen ersättning skall utgå till styrelse
och revisorer utöver ersättning för resekostnader.
12. Beslöts att medlemsavgiften för 2011 skall förbli oförändrad 200 kr.
13. Budget för 2010 presenterades och godkändes.
14. Val av styrelse och styrelseordförande:
Till styrelseledamöter på två år omvaldes Hans Andersson, Herbert Falck
och Irene Oskarsson. Till styrelseledamot på två år valdes Maylis
Persson, Harlösa (nyval), känd som ”Bondeprästen”.
Som ny styrelseledamot, istället för Harry Linnér, som önskat lämna
styrelsen, valdes agronom Hans Augustinsson, verksam vid
Hushållningssällskapet i Linköping.
Till styrelsesuppleanter på 1 år omvaldes Bengt Svensson, Torsten
Winther och Olof Bågenholm.
Till ordförande omvaldes (för ett år) Hans Andersson.
15. Till revisorer omvaldes Christel Cederberg och Eva Göransson. Till
revisorssuppleant valdes Henrik Andersson.
16. Till valberedning omvaldes Lars Törner, Jens Blomqvist, Margareta
Laike, Göran Göransson och Gunnar Svensson (sammankallande).
17. Övriga frågor
a. Föreningens arbetssätt. Per Erik Nilsson, Dalby ifrågasatte det
meningsfulla med att föreningen arbetar på kommunal nivå när det
verkar ge så dåligt resultat. De nationella reglerna måste ändras för att
det skall bli någon verklig förändring.
Henrik Wöhlecke framhöll att föreningen arbetat både på kommunal och
nationell nivå.
Olof Bågenholm påminde om att i veckan gör föreningen en
uppvaktning hos miljö- och jordbruksutskottet, föreningen har ett
samarbete med kungliga skogs- och lantbruksakademin (KSLA) och

tillsammans med LRF hålls också i nästa vecka ett seminarium i
Landskrona.
Maylis Persson påpekade att vi borde nog bli lite mer ”ettriga” med vårt
budskap.
Per Svensson, Sjöstorp, Dalby, framhöll det orimliga i att den bästa
jorden inte är skyddad medan t ex en enefälad är det. Vidare kan man
fråga sig hur det skall gå till att som utlovat återställa ESS-marken efter
25 år.
Olle Benner, Staffanstorp hade förhoppningar om att kyrkan med dess
jordinnehav skall vara föregångare när det gäller att skydda åkermarken.
Staffanstorps kommun är i ett utsatt läge med 700 ha
exploateringsanspråk i sin nya översiktsplan.
Maylis Persson hade uppfattningen att de som förvaltar kyrkans
egendomar tyvärr sätter ekonomisk avkastning främst och därför
medverkar till exploatering.
Anders Wullt, Mörarp, framhöll att vi måste ta hjälp av internationella
organisationer för att framhålla fakta om utvecklingen.
Roman von Buxhoeveden menade att bonden klarar sig alltid.
Åkermarkens bevarande är en konsumentfråga. I Tyskland är man mer
medveten om detta. ”Unser Boden” beskrivs i tidskriften Top Agrar.
Ruzena Svedelius framhöll att man i Australien också är medveten om
jordbruksmarkens utsatthet och befarar att om 60 år kan den vara borta
beroende på bl a väderförändringar.
Olof Bågenholm jämförde frågan om jordbruksmarken med vargfrågan
och menade att vi förr eller senare borde få samma mediala
uppmärksamhet.
Mona-Lisa Andersson, Kävlinge framhöll att det var bra att Sverige
framhåller sig som ett ”matland” men att hon har större förväntningar
på en jordbruksminister i fråga om skyddet av åkermarken.
Henrik Wöhlecke påminde om den motion angående jordbruksmarken
som behandlas i riksdagen och att den åtminstone sätter mer fokus på
våra frågor.
Ruzena Svedelius påminde om att jordbruksmarken i EU inte har något
speciellt skydd.
Margareta Laike efterlyste ett EU-direktiv som värnade om åkermarken.
Ovanstående var några av synpunkterna som sekreteraren uppfattade.
Mötet var enigt om att vi måste hjälpas åt att på alla sätt informera om
den goda jordens betydelse.
b. På fråga om Minnesfonden lämnar Daniels Stenström en redogörelse
och hänvisar även till föreningens hemsida.
18. Beslöts att årsmötesprotokollet hålls tillgängligt på Berte Museum
samt på föreningens hemsida.

19. Ordföranden avslutade årsmötet med en hälsning till föreningens
ordförande och en önskan om snabb bättring. De avgående
styrelseledamöterna avtackades.
Efter mötet redogjorde Lisa Germundsson på ett intressant sätt för sitt
uppdrag att informera kommunledningarna i ett antal kommuner i
Skåne och Halland om vikten av att värna den goda åkerjorden.
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