KALLELSE/INBJUDAN TILL:

Allkorns Årsmöte och Fröbytardag
Lördagen den 24 Mars 2018
klockan 12.00 till cirka 16.00 på Mäjens Glass & Maräng,
(Adress: Håle Lantbruk AB, Håle Stommen 3 Grästorp, knappt 3 mil sydväst om Lidköping.)

Årsmöte – Framtid – Fröbyte
Kl.12.00 Vi öppnar mötet med en lättare lunch med kultursortsbröd och kaffe/te.
Kl. 13.00 börjar årsmötet med bland annat styrelsens årsberättelse och ekonomisk redovisning samt val av
ny styrelse.
Efter det formella årsmötet ägnar vi det mesta av eftermiddagen åt Allkorns framtid. Olika förslag kommer
att diskuteras. Bland annat kring Allkorns samarbete med andra organisationer, hur föreningens hemsida och
FaceBook ska utvecklas, hur lokala nätverk kan bildas för bättre samverkan mellan medlemmar för odling och
användning av Allkorns kultursorter av spannmål.
Vi sätter också av tid för byte av utsäde av kultursorter mellan medlemmar. Ta med dig utsäde som du vill
byta med. Under 2017 uppförökades på Holma Gård och Ekhaga Gård några olika grödor som nu kan delas
ut i mindre poster till intresserade medlemmar. Större mängder av ett fåtal sorter finns också att beställa mot
en avgift för att täcka föreningens kostnader. Skriv en e-post till info@allkorn.se för beställning. Använd
funktionen MEDLEMSFORUM på Allkorns hemsida när du söker utsäde eller har utsäde till försäljning.

Årsmöteshandlingar – Anmälan – Årsavgift
Har du en idé eller fråga som du vill att Årsmötet ska ta ställning till behöver du lämna ett skriftligt förslag
senast den 21 februari till Allkorns sekreterare Gunn-Britt Nilsson, Uggeln 30, 743 91 Storvreta, eller e-post
uggeln@live.se
Den 8 mars skickas årsmöteshandlingar, vägbeskrivning till möteslokalen och annan dokumentation till alla
som anmält sig till årsmötet. Handlingar skickas också till andra medlemmar som begärt handlingar även om
de inte kan delta.

Anmälan till årsmötet
görs senast den 5 mars
Skicka ett SMS eller ring till Allkorns
sekreterare Gunn-Britt Nilsson, telefon:
0731-833430, eller skicka en e-post till:
uggeln@live.se
Det är dags att förnya ditt medlemskap i
Allkorn genom att betala årsavgiften för
2018. Avgiften är 250 kronor och sätts
in på föreningens plusgiro 197011-0
senast den 8 mars.
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