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Protokoll från årsstämman med Sveriges Nötköttsproducenter  

Elmia Kongress Jönköping den 4 november 2021 

 
§ 1 Stämmans öppnande  

Ordförande Henrik Lander hälsade välkomna och förklarade stämman öppnad. 

 

§ 2 Val av ordförande för stämman 

Till ordförande för stämman valdes Torbjörn Egerhag, Bor. 

och som vice ordförande Göran Johansson, Tranås. 

 

§ 3 Anmälan av protokollförare 

Styrelsen anmälde Carina Johansson som protokollförare för stämman. 

 

§ 4 Godkännande av dagordning och arbetsordning 

Stämman godkände dagordningen och arbetsordningen. 

 

§ 5 Fastställande av röstlängd   
Registrering av ombud vid inloggning godkändes som röstlängd 116 ombud. (bilaga 1). 

 

§ 6 Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 

Förutom stämmoordförande valdes Dennis Anderssson, Ljungby och IngMarie Arvidsson, 

Norrhult till att justera stämmans protokoll.  

 

§ 7 Fråga om stämman har utlysts i behörig ordning 

Kallelse  och stämmohandlingar skickades ut via e-post den 21 oktober till ombuden.  

Enligt stadgarna ska det ske två veckor innan stämman, vilket har skett.  

Stämman beslutade godkänna kallelsen. 
Vid behov kommer ett beredningsutskott användas vid motionsbehandling. Utskottet består 

av motionären, ansvarig i styrelsen och Fredrik Sundblad som sekreterare. 

 
§ 8 Styrelsens redovisningshandlingar 

 Nuvarande styrelse presenterade sig. 

Verksamhetsberättelsen med ekonomisk redogörelse är utskickad till ombuden och 

styrelsen anser därmed den redogjord.  

 

Ordförande Henrik Lander redogjorde för några av årets händelser och resultat- och 

balansräkningen.  

 

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 september 2020 - 31 augusti 2021 

godkändes av stämman och lades till handlingarna.  

 
§ 9 Revisorernas berättelser 

Revisorernas berättelsen finns med i stämmohandlingarna och föredrogs av  Göran 

Johansson då revisorerna inte fanns på plats, innan den lades till handlingarna.  

 
§ 10 Fastställande av resultat och balansomslutning 

Stämman fastställde reslutat på 251 587 kronor och balansomslutning på 3 679 647 kronor. 
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§ 11 Ansvarsfrihet åt styrelse och kassaförvaltare 

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och kassaförvaltare. 

 

§ 12 Föreningens vinst 

Stämman beslutade att årets resultat på 251 587 kronor kronor ska föras i ny räkning. 

 

§ 13 Ersättning för resor och traktamente 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag på att följa LRF:s beslut för resor på 

18,50 kr per mil och ersätttning med 252 kronor per påbörjad timme för sammanträden. 

 
§ 14 Ersättning till föreningens funktionärer 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag på årssarvoden för ordförande och 

övriga förtroendevalda. 

Ordförande: Ett prisbasbelopp per år. 

Vice ordförande: 25 % av ett prisbasbelopp per år. 

Övrig ledamot: 10 % av ett prisbasbelopp per år. 

Valberedningens ordförande: 2 %  av ett prisbasbelopp per år. 

Basbelopp för 2022 är 48 300 kronor. 

 

§ 15 Beslut om årsavgift 

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag på oförändrad serviceavgift enligt följande. 

500 kr för 0 - 50 slaktdjur/0 - 25 dikor 

900 kr för 51 - 100 slaktdjur/26 - 50 dikor 

1 500 kr för 100 - slaktdjur/51 dikor- 

Klubbavgift till respektive klubb tillkommer. 

 

§ 16 Fastställande av antalet styrelseledamöter 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag på sju ledamöter.  

 

 § 17 Val av styrelse 

Valberedningens sammankallande Niklas Rungegård presenterade valberedningen och 

deras arbete under året.  

Niklas Rungegård föredrog valberedningens förslag. De föreslagna för om- och nyval 

presenterade sig. 

 

Mandattiden utgår för; 

Jens Fjelkner, Rinkaby (avsagt sig omval) 

Anna Samuelsson, Skeppshult  

Henrik Lander, Molkom 

Ove Conradsson, Falköping 

 

Stämman beslutade välja enligt valberedningens förslag på två år;  

Anna Samuelsson, Skeppshult (omval) 

Henrik Lander, Molkom (omval) 

Ove Conradsson, Falköping (omval) 

Simon Renström, Bureå (nyval) 

 

Ledamöter med ett år kvar av mandattiden; 

Anna Jamieson, Glimåkra  

Camilla Hansson, Genarp  

Pontus Norman, Romakloster 
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§ 18 Val av ordförande i styrelsen 

Valberedningens förslag Henrik Lander presenterar sig. 

Stämman beslutade välja Henrik Lander, Molkom som ordförande enligt valberedningens 

förslag. 

 

§ 19 Val av revisorer och suppleant 

Stämman beslutade välja enligt valberedningens förslag som ordinarie revisorer på ett år; 

Marie Larsson, Kristinehamn (omval) 

Anders Söderberg, Västra Ämtervik (nyval) 

  

Som revisorssuppleant på ett år: 

Jonas Nygren, Vännäs (nyval) 

 

§ 20 Val av valberedningen 

Presentation av nuvarande valberedning. 

Niklas Rungegård, Ingelstad meddelade att han slutar i valberedningen.  

Stämman beslutade att välja Viktor Pålsson, Flyinge, Jenny Gradin Torpshammar, Kenneth 

Åström Umeå, Caroline Dahren, Länghem och Sanna Soloskog, Tranås. 

Viktor Pålsson valdes som sammankallande.  

. 

§ 21 Ärende som styrelsen hänvisat till stämman och motioner 

Motion 1 från Gotlands Nötköttsproducenter om att SNP ska verka för obligatorisk 

märkning med elektroniska öronmärken. 

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag. 

 

Motion nr 2 från Jönköpings läns Nötköttsproducenter om vargen som ekonomisk 

katastrof.  

Bengt Johansson bifaller styrelsens förslag. 

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag. 

 

Motion nr 3 från Jönköpings läns Nötköttsproducenter om minskat svinn och ökad 

djurvälfärd inför slakt. 

Styrelsen har till stämman ändrat sin uppfattning och ser att det finns skillnader mellan 

Livsmedelsverkets bedömningar på olika slakterier. 

Dan Waldemarsson bifaller styrelsens förslag. 

Christian Emilssons förslag att stryka sista delen i sista meningen i styrelsens svar; ”samt 

säkerställa att det inte uppstår en handel av detta kött utan livsmedelskontroll och vid sidan 

om svensk skatte- och livsmedelslagstiftning”. 

Stämman beslutar enligt styrelsens förslag med ovannämnda ändringar. 

 

§ 22 Övriga frågor 

Avtackning 

Jerry Olsson efterfrågar en presentation av valberedningen vid nästa stämma innan val av 

valberedningen. 

Martina Schagerlund efterfrågar hjälp till klubbarna med medlemsregister och utskick. 

Göran Johansson NAB uppvaktar med blommor till SNP:s 50 år.  

Lennart Nilsson hoppas på fortsatt gott samarbete mellan NAB och SNP. 

Bengt Johansson lyfte vikten av god arbetsmiljö och säkerhet på våra gårdar,  

Uppmuntrar till att hålla i och föra vår fana högt. 

 

Henrik Lander tackar Jens Fjelkner för hans tid i styrelsen och för allt kunnande och 

engagemang han tillfört. 

Niklas Rungegård tackades för sitt arbete i valberedningen och Sara Hamilton Widegren 

för sitt arbete som revisor.  

Henrik Lander tackade presidiet för mycket bra ledning av stämman och hela styrelsen för 

arbetet under det gångna året.  
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§ 23 Stämman avslutades 

Henrik Lander avslutade stämman. 

 

Protokollförare 

Carina Johansson 

 

 

Stämmoordförande 

Torbjörn Egerhag 

 

 

     

Justerare    Justerare 

Dennis Andersson   Ing-Marie Arvidsson  

 

 
BILAGOR 

1. Ombudslista 

2. Motioner med styrelsens svar 
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