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 Länets kretsar och medlemmar 
  
 
 
 
Kallelse till länsstämman 2014-04-05 
 
Årets länsstämma äger rum på en gård som heter Hornudden. Den ligger på Morrarö norr 
om Strängnäs efter väg 55.  
 
Tider och program 

  9.30-10.00   Fika med smörgås. Några ord från Strängnäskretsen. 
10.00-11.00   Johanna Sandahl, vice ordförande i Naturskyddsföreningens riksstyrelse.  
  Aktuellt från Riks samt något om miljöekonomi. 
11.00-11.45 Årsstämma. 

Dagordning enligt stadgarna.  
Stadgar och dagordning finns på förbundets hemsida, 
http://sodermanland-lan.naturskyddsforeningen.se  

12.00-13.00 Lunch. 
13.00-15.00 Presentation av och rundvandring på Hornudden med möjlighet till  

diskussion.  
 
 
 
 
 
 
 
Hornudden, en mötesplats för hållbar utveckling – mitt i Mälaren Hornuddens trädgård 
har sin ekologiska odling i centrum och utifrån den har flera verksamheter utvecklats. 
Gårdens restaurang med café är KRAV-godkända med två KRAV-märken, gårdsbutiken 
är KRAV-certifierad och besöksverksamheten är certifierad genom pilotprojektet 
Swedish Welcome. Med en hållbar utveckling som röd tråd och stora ambitioner att bidra 
till ökad insikt och kunskap inom hållbarhet hos konsumenter, förskolebarn, 
högstadieelever, pedagoger på alla stadier samt kockar inom främst offentlig sektor, har 
lett till en ökad utbildningsverksamhet. Odlingen består av fyra växthus och en tunnel 
samt frilandsodling där det odlas såväl frukt, bär och grönsaker. I restaurangen serveras 
mat lagad på plats från lokala och ekologiska råvaror och utbudet i gårdsbutiken är främst 
ekologiskt med undantag av några lokala produkter. Inom företaget finns även två hus för 
uthyrning till turister och främst under sommarsäsongen anordnas events och 
föreläsningar/studiebesök inom ekologisk odling, hållbar utveckling och hållbar kost. 
 

Obs! Du/ni måste anmäla att du deltar vid stämman för att vi skall 
kunna beställa mat. Anmäl dig/er senast den 22 mars 2014 via e-post till 
bo@gustaver.se vanlig post till Bo Gustaver, Högvägen 8, 61157 
Nyköping eller via sms eller telefon till 0737737187. Ange kostönskemål. 
Vegetariskt tänkte vi skulle vara normalalternativet. 
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Vägbeskrivning 
Hornudden ligger mitt i Mälaren – mellan Strängnäs och Enköping.  
När du kommer till Strängnäs: 
1. åk riksväg 55 mot Enköping, 
2. sväng höger – när du ser skyltarna på bilden ovan (efter ca 13 km) 
3. sväng höger där det står Hornudden 1,5 (efter 500 m), sen åker du utmed sjön tills 
vägen tar slut 
 
VÄLKOMMEN! 
www.hornudden.net  kontakt@hornudden.net 0152-32618 
 
Dagordning 
 
Vid ordinarie länsstämma skall enligt stadgarna följande ärenden förekomma: 
1. val av ordförande för länsstämman. 
2. anmälan av styrelsens val av sekreterare, 
3. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera stämmans protokoll, 
4. fråga om stämman blivit behörigen utlyst, 
5. upprop och fastställande av röstlängd, 
6. styrelsens allmänna och ekonomiska årsredovisning, 
7. revisorernas berättelse, 
8. fastställande av balansräkning, 
9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för det gångna årets förvaltning, 
10. ersättning till funktionärerna, 
11. fastställande av plan och budget, 
12. ärenden som väckts genom motion, 
13. ärenden som styrelsen förelägger länsstämman samt eventuella övriga ärenden, 
14. beslut om antalet ledamöter i styrelsen, 
15. val av ordförande i länsförbundet, tillika i styrelsen, 
16. val av övriga styrelseledamöter, 
17. val av två revisorer och två revisorsuppleanter, 
18. val av en1 ledamot i valberedningen. 

                                                 
1 Det kan finnas behov av att välja mer än en om tidigare vald person önskar avgå. 
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Här ligger Hornuddens Trädgård 
 

 
 

 
         Vägkorsningen enligt Google. Morrarö och Hornudden står det på skyltarna 


