
 
 
Föreningen Växtlust Värmland 
Org. nr 802497-6006  20-10-16 
 
 

Föreningen Växtlust Värmland kallar till extra årsmöte  
 
Datum: onsdag 18 november 2020 
 
Tid:  kl 19-20 (max) 
 

Form:  Telefonmöte (enligt instruktion nedan) 
 
 

Telefonmöte: Ring själv upp på telefonnummer 08-22 90 90. Knappa in 1 # för att fortsätta på 
svenska. Ange därefter lösenordet dvs knappa in sifferkoden 504384 #. Ring upp före 1900. 
Du kopplas in i mötet när Ewa Ryhr Andersson (VL), som har värdkoden, öppnar mötet via sin 
telefon kl 1850. Kostnaden för samtliga samtal går på räkning till leaderkontoret. Ett upprop sker 
före mötet startar, där alla deltagande medlemmar och representanter för medlemsorganisationer 
ombeds säga sitt namn och vem man representerar. 
 

Anmälan: På grund av den mer komplicerade närvarokontrollen i Coronatider behöver vi denna 
gång få din anmälan till årsmötet senast måndag 16 november via info@vaxtlust.se  
 

Ange i din anmälan ditt namn och vilken medlemsorganisation du representerar, ifall du inte är 
personmedlem. 
 

Anledning till det extra årsmötet: Med anledning av att Jordbruksverket lättat på 

regelverket kring mandattiden och hur ordförandeskapet ska representeras från de olika 
sektorerna har LAG Växtlust bedömt att vi behöver ta tillfället i akt att korrigera vår egen 
stadgeskrivning i § 8 kring just ordförandeskapet men även göra ett förtydligande gällande övriga 
ordinarie styrelseledamöters mandattid. Jordbruksverkets tilläggbeslut och LAG Västlusts senaste 
protokoll med beslut i frågan med tillhörande bilaga bifogas denna kallelse och dagordning. 
 

Växtlusts medlemmar hälsas varmt välkomna! 
 

Anna-Lena Carlsson, ordförande och Ewa Ryhr Andersson, verksamhetschef 
 
 
Dagordning vid extra årsmöte 
 

1. Mötets öppnande med närvarokontroll 
2. Val av ordförande och sekreterare (förslag sittande) 
3. Val av två justerare tillika rösträknare 
4. Fastställande av röstlängd (enligt närvarolista) 
5. Fråga om årsmötet utlysts i rätt ordning (senast 1 vecka före mötet skriftligen i epost) 
6. Godkännande av dagordning 
7. Beslut om presenterade stadgeändringar i § 8 
8. Information 
9. Mötets avslutande 
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