Vinne hjerter for jordvern?
Jordvernforeningen i Vestfold inviterer til åpent
møte i amfiet på Gjennestad vgs, Stokke

mandag 16. april kl. 18:30
Skal vi fortsatt jobbe for lovhjemlet vern av matjorda eller
er det viktigere å fokusere på å skape en grunnleggende
forståelse hos folk flest for hvor viktig matjorda er? Eller
begge deler?
Vi er så heldige å få besøk av stortingsrepresentant
Rigmor A. Eide (KrF). Hun og KrF har jobbet hardt for å
få et bedre vern av matjorda inn i den nye Landbruks- og
matmeldinga. Hun har dessuten lang erfaring fra å vinne
hjerter for det hun tror på og ivrer for!
Vi får også deltakelse av fylkesvaraordfører Hans
Hilding Hønsvall (KrF). Han er utfordret til å si noe om hvordan
fylkeskommunen føler at kommuner og andre aktører fokuserer på jordvern i
Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk.
Mina Mjærum Johansen, Norges Bondelag, har i vinter ledet arbeidet med å
lage en jordvernstrategi for Norges Bondelag. Hvordan skal Norges Bondelag
jobbe med jordvern og hvordan unngå at jordvern kun blir en ”bondesak”?
Vi serverer kaffe og kake.
For nærmere informasjon, kontakt leder Rolf Berg,
tlf 909 31 168, sekretær Amund Kind, tlf 33 36 32
06, eller se på www.jordvern.no

Alle hjertelig velkommen!

Her er
Gjennestad
vgs

Vennlig hilsen

Jordvernforeningen i Vestfold

Hvordan
finner jeg
fram?

Adr: Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke

Innkalling til årsmøte i Jordvernforeningen i Vestfold
Amfiet på Gjennestad vgs, Stokke
16. april 2011, ca kl 21.00

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder
3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med
møteleder
4. Behandle årsmelding (vedlagt)
5. Behandle regnskap (vedlagt. Revidert regnskap legges fram på årsmøte)
6. Arbeidsplan for 2012 (vedlagt)
7. Behandle budsjett og årskontingent(vedlagt)
8. Valg 1
- Leder for 1 år
- 2 styremedlemmer for 2 år
- Nestleder for 1 år
- 2 vararepresentanter for 1 år til styret i nummerorden
- Nytt medlem for 3 år og vara for 1 år til valgkomiteen
- Revisor
Velkommen!

Hilsen
Styret i Jordvernforeningen i Vestfold

1

Valgkomiteen er godt i gang med arbeidet, men innstillingen er ikke klar når årsmøtepapirene sendes ut.
Innstillingen vil bli lagt ut på www.jordvern.no så fort den foreligger og i god tid til årsmøtet. Vil også deles ut
på årsmøtet. Valgkomiteens leder, Gunnar Lefsaker, kan kontaktes på mobil 90875523, hvis du har spørsmål.

