
Distriktsstämma i Östergötland!

Anmäl dig senast den 27/2 på 
www.lantmannen.se/vreta/ 
Eller till någon i distriktsstyrelsen  
alt. till  Lantmännens kundtjänst på tel. 
0771-111 222

Kontakt

Stämmodagen inleds med ett ekonomiseminarium för de som vill för-
djupa sig i Lantmännens ekonomi och årsredovisning. 
Fika serveras från 15.00, seminariet börjar 15.30. 
Medverkande är Hans Wallemyr, vice ordf. i Lantmännen och Magnus 
Kagevik, chef för energidivisionen där bl.a. Agroetanol och Lantmännen 
Oats i Kimstad ingår.

Från kl.18.00 serveras en god buffé med svenska smaker.

19.00 drar distriktsstämman igång, distriktsordförande hälsar  
välkommen och öppnar distriktsstämman. 
Under kvällen blir det val av förtroendevalda, en kort summering av 
Lantmännens resultat, samt regional information och senaste nytt från 
Lantbruk och Maskin.

Förtroendevalda i distriktet berättar om hur man arbetat under året och 
hur de planerade medlemsaktiviteterna ser ut för 2020.

Distriktsvalberedningen och Koncernvalberedningen presenterar sina 
förslag.

Uppvaktningar och avtackningar.

Välkommen att ansluta när det passar dig under dagen/kvällen!

Tisdag 3 mars kl 15.00/18.00 på Vreta Kluster, Vreta Kloster

Anmälan

Ordförande:  
Michael Hübsch 070-605 39 07 

Medlemsansvarig:  
Cathrine Hannell, 010-556 16 75 

Stämman är till för dig som medlem och ger möjligheter att påverka Lantmännens utveckling och 
framtid! Du får höra om Lantmännens resultat och utdelning för 2019, viktiga händelser under året 
och om våra planer för framtiden. Du har möjlighet att träffa kollegor, diskutera och ställa frågor till 
din distriktsstyrelse, samt till koncernstyrelse och ledning.

Du vet väl att du som medlem 
kan skriva en motion och där- 
med driva på utveckling och 
förändring!

Information och underlag om årets stämmor hittar du på: 
www.lantmannen.se/distriktsstammor2020

Motionen måste vara distriktsstyrelsen tillhanda 
senast 7 dagar innan distriktsstämman. 
 
Läs mer om hur du skriver en motion på 
https://lantmannen.se/motionsskola



Föreslagna att väljas till 2022

Som ordförande i distriktsstyrelsen föreslås: Michael Hübsch

Fullmäktige till föreningsstämman för en tid av ett år: Michael Hübsch. 
Mathias Jonsson, Maria Nilsson, Thomas Orrenius, Per Blomberg, Gustav 
Isaksson, Anders Karlsson, L-Å Gustafsson, Emil Eriksson

Suppleanter till fullmäktige att tjänstgöra i följande ordning:  
Otto Jacobsson, Gustav Thuresson, Christer Eskilsson,  
Katarina Karlberg

 
Ordförande för distriktsstämman:  Lennart Andersson, Torp 
Sekreterare: Ingmar Olovsson 
 
Valberedningen har bestått av: Christoffer Anderson, Katarina Karlberg, 
Christer Eskilsson, Gustav Thuresson, Otto Jacobsson

Nomineringskommitté för valberedningen: Johan von Kantzow och 
Charlotte Önnestedt

Valberedningens förslag 2020
Distrikt Östergötland

Valda till 2021

Michael Hübsch, Ydre 
Verksamhet: Mjölkproduktion 

Frågor som engagerar: Ägarfrågor, Lantmännens 
internationella affärer.

Mathias Jonsson, Odensvi  
Verksamhet: Mjölkproduktion., växtodling och 
skog

Frågor som engagerar: Foder- och lantbruksnära 
frågor

Maria Nilsson, Vikbolandet 
Verksamhet: Mjölk- och nötköttsproduktion.

Frågor som engagerar: Foder - och ungdoms 
frågor.

Thomas Orrenius, Ödeshög 
Verksamhet: Ekologisk ägg- och nötköttsproduk-
tion, samt växtodling

Frågor som engagerar: Hållbarhetsfrågor och 
Maskin.

Per Blomberg, Finspång 
Verksamhet: Entreprenad, ekologisk växtodling.

Frågor som engagerar: Ägarfrågor och Maskin

Gustav Isaksson, Linköping 
Verksamhet: Spannmål och uthyrningsverksam-
het.

Frågor som engagerar: Lantbruks- och ägarfrågor

Anders Karlsson, Linghem 
Verksamhet: Växtodling och nötköttsproduktion.

Frågor som engagerar: Lantbruksnära frågor.

Fyllnadsval på 1 år 
Lars-Åke Gustafsson 
Verksamhet: Växtodling och nötköttsproduktion

Frågor som engagerar: Ägarfrågor och  
medlemsnytta


