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1. Mötet öppnas

Kicki Bobacka förklarade mötet öppnat.

2. Presentationsrunda för närvarande vid mötet

Presentationsrundan inleddes för att höra vilka som är med och Susanne Hjort lotsade
igenom denna.

Helene Balsberg, Jesaia Lowejko, Måns Frid, Chris Druid, Peter Norton, Etta Säfve, 
Jona Elfdahl, Eva Ekenberg, Eva Rappe, Helena von Bothmer, Jens Älvenstrand, 
Kicki Bobacka, Joel Holmdahl, Lillemor Lindskog, Martin Hansson, Niclas Hallberg,
Mireille Lewis, Sara Gärdén, Stefan Wallner, Susanne Hjort, Timothy Alexis Vass, 
Veronica Hallgren, Viktoria Olausson, Malin Larsson.

Eva Rappe lämnade mötet kort efter presentationsrundan, Etta och Jona lämnade 
15:10, Stefan lämnade 15:16 och Jens lämnade mötet 15:33.

3. Mötets behörighet

Kallelse till alla medlemmar skedde i Permakulturbladet som utkom i början av mars, påminnelse 
via e-post 5:e april

Kicki Bobacka fortsatte med att fråga om samtliga deltagare kände sig behörigt 
kallade och förklarade mötet behörigt kallat.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag: ordförande Joel Holmdahl, sekreterare Timothy Vass

Joel Holmdahl valdes till ordförande för mötet fram till klockan 15:55 och 
nominerade Viktoria Olausson till vice ordförande om det behövs efter det.

Ordförande tog härvid ordet.

Timothy Vass valdes till sekreterare för mötet.



5. Val av justerare att jämte mötets ordförande 
justera protokollet

Eva Ekenberg och Lillemor Lindskog valdes till justerare för mötesprotokollet.

6. Nationell årsberättelse

Separat dokument

Kicki Bobacka presenterade en sammanfattning av årsberättelsen för 2020 rubriksvis 
och bjöd in till frågeställningar.

Inga frågor togs upp.

Lillemor hade en synpunkt gällande men lade ner denna.

Kicki Bobacka fick åter ordet för att presentera ekonomin för den nationella 
föreningen.

Kicki förklarade att det som redovisas i balansrapporten gäller ett plusgiro som 
föreningen förfogar, samt att det finns ytterligare ett plusgiro med ”ganska mycket 
pengar” för D-leaps som inte hade kunnat användas på grund av pandemin.

Ytterligare ett plusgirokonto finns som inte används.

Martin Hansson undrade hur det kommer sig att posten ”eget kapital” hade förändrats
under året.

En del av pengarna för Fritidsodlarnas Riksförbund gick till Stockholm för kostnader 
till Trädgårdsmässan.

Det beslutades att dessa dokument läggs till handlingarna.

Chris Druid presenterade mycket kort verksamhetsberättelsen för Permakultur 
Stockholm.

7. Revisorernas berättelse

Ordförande presenterade revisionsberättelsen och dokumentet läggs till handlingarna.



8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Avgående styrelse fick ansvarsfrihet.

9. Fastställande av riktlinjer för verksamheten och 
budget för påbörjat räkenskapsår

Inga förslag vid mötets inledande

Ordförande önskade få ett klargörande gällande punkten och Kicki förklarade att 
styrelsen för år 2020 har arbetat med att utforma en budget och riktlinjer för 
verksamheten under 2021. Hon ville få det sagt att det kan vara krångligt för ny 
tillträdande styrelse att ta över ansvaret för den plan som redan finns för 2021.

Inget beslut togs eftersom inget förslag presenterades.

10.Årsavgift för nästkommande räkenskapsår

Förslag: Höjning från 300 kr (150/600) till 400 kr (200/600) om tidskriften ska fortsätta i tryck

Susanne Hjort frågade hur mycket vi betalar per år till FOR.

Kicki förklarade att vi får pengar därifrån där vår medlemskostnad redan är dragen, 
men att hon tror att det ligger på 800 kr.

Frågan behövde ställas om tidskriften då ska vara kvar.

Susanne förklarade att det har varit krångligt att rekrytera medlemmar till föreningen,
även bland kursdeltagare för PDC-kurser och lärare.

Frågan ställdes om ett medlemskap kunde ingå vid certifiering, något som styrelsen 
får beakta.

Chris Druid förklarade att medlemsavgiften vid tidigare tillfälle hade ingått i 
kurskostnaden och att den har legat på 300 kr väldigt länge (förmodligen sedan 2008 
eller 2010).

Viktoria Olausson ställde frågan om det kunde vara möjligt att aktivera autogiro för 
medlemsavgifter, vilket kan vara relevant för styrelsen att beakta.

Beslutet togs att höjningen genomförs.



11.Val av styrelseledamöter

Förslag: Jens Älvenstrand (Stockholm), Margaretha Odberger (Stockholm), Timothy Vass (Skåne)

Helenas förslag är att hela styrelsen avgår och att vi tillsätter en mindre styrelse.

Målet är att ha en designgrupp som tillsammans med den nya styrelsen ska hitta 
formerna för en ideell nationell förening där det är roligt att delta.

Helena vill att det blir ett nyengagemang där tidigare styrelseledamöter inte direkt är 
med för att vi ska bryta tidigare mönster och finna nya sätt att jobba.

Peter hade synpunkt att det är en bra idé att blicka utanför det vanliga för att se vad 
det finns för andra sätt att arbeta.

Helena ville även tacka Niclas Hallberg som har varit med att ta fram förslaget.

Ordförande frågade hur det kommer sig att Helenas förslag endast består av tre 
styrelseledamöter när det finns så många arbetsgrupper och undrar hur det ska gå.

Helena förklarar att idén är att fungerande arbetsgrupper ska fortsätta samt att detta 
även innefattar att vissa saker pausas för att vi ska ha möjlighet att göra det här 
nytänket.

En av anledningarna till föreslaget för en mycket liten styrelse är att det har varit 
svårt att hitta människor som vill ingå i styrelsen.

Föreslagna ledamöter presenterades och Ordförande föreslog att välja dessa i grupp.

Beslutet togs att välja dessa för 1 års uppdrag enligt valberedningens förslag.

12.Val av revisor och revisorssuppleant

Förslag: revisor Susanne Nymöller (Skåne)

Kicki föreslår Martin Hansson som revisorssuppleant som tackar nej då han har 
ansvar som revisor i en annan förening.

Platsen som revisorssuppleant lämnas tillsvidare vakant.

Beslutet togs att välja Susanne till revisor för 1 års uppdrag.



13.Val av valberedning och sammankallande i denna

Förslag: Lillemor Lindskog (Västergötland), Viktoria Olausson (Stockholm), Kicki Bobacka 
(Skåne)

Kicki förklarade varför hon gärna övergår från styrelseuppdraget till valberedningen 
vilket Ordförande visade stöd för.

Beslutet togs att välja dessa enligt förslag, där Lillemor är sammankallande.

14.Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

Finns inga

15.Ärenden som anmälts till styrelsen minst 10 dagar
före utlyst årsmöte

Finns inga

16. Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.

…………………………………… ……………………………………
Timothy Alexis Vass Joel Holmdahl

Vid protokollet Mötets ordförande

…………………………………… ……………………………………

Eva Ekenberg Lillemor Lindskog 

Justerare Justerare
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