
Kallelse till årsmöte för Hampanätet, 
ideell förening 

Tid: Söndag 8 Mars 2015 klockan 13.00 
Plats: Gudhems Kungsgård (Falköping) 

Dagordning 

Mötets öppnande 

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av dagordning. 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste 
verksamhetsåret. 
   b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste 
verksamhetsåret. 
7. Revisionsberättelse för verksamhetsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen 
avser. 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 
10. Fastställande av  eventuell verksamhetsplan och behandling av 
budget för det kommande verksamhetsåret. 
11. Val av ordförande i föreningen för verksamhetsåret. 
12. Val av övriga styrelseledamöter för ett resp. två år. 
13. Val av revisor samt suppleant. 
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid, två veckor 
innan, inkomna motioner. 
15. Övriga frågor 

Styrelsen genom Mari Elfving (ordförande) hälsar er hjärtligt 
välkomna till årsmötet! 
Meddela gärna om ni kommer till info@hampa.net 

PS. Vill du komma på årsmötet men har glömt att betala din 
medlemsavgift för 2015? Betala nu och kom på årsmötet! 
Privatperson 200 kr 
Litet företag 500 kr 
Medelstort företag 1000 kr 
Större företag och organisationer 2000 kr 
PG: 4283851-6 Skriv namn, efternamn och mailadress som referens i 
betalningen. Tack!  

mailto:info@hampa.net


Medlemsinitiativ välkomnas 

Hampanätet är en idéell förening vars verksamhet helt beror på 
dess medlemmars initiativ. På årsmötet kan du presentera dig själv 
och ditt initiativ för att sprida kunskap om och verka för ökad 
odling och användning av industrihampa i Sverige. Maila oss så 
sätter vi upp er på dagordningen!  

OBS! 
Se även inbjudan till ett nationellt Hampamöte för odlare och 
intressenter i industrin, som går av stapeln den 7-8 Mars, innan 
årsmötet.  



INBUDAN TILL HAMPAMÖTE PÅ GUDHEMS KUNGSGÅRD 

Tid: Start lördag 7 Mars kl. 10:00 
     Gemensam middag, brainstorm och övernattning.  
     Söndag 8 Mars från kl. 9:00 ca 

Plats: Gudhems Kungsgård (Falköping) 

Vart är den Svenska hampaindustrin på väg? 

Helgen den 7-8 Mars är ni välkomna att delta i ett nationellt 
”Hampamöte” som riktar sig till odlare och presumtiva kunder inom 
industrierna. Odlandet av hampa har minskat sedan starten 2003 
trots att växten som sådan och dess många användningsområden samt 
effekterna av en övergång till mer biologiskt hållbara 
industriråvaror går hand i hand med det som samhället egentligen 
är ute efter: hållbar utveckling. Varför är det så? Detta möte ska 
försöka reda ut vilka hinder vi har att utvecklas, vilka behov 
industrihampan kan fylla, vilka potential som finns för 
avsättningen samt hur vi kan arbeta för att få detta att börja gå 
framåt, så som det förtjänar att göra. Några få odlare har kämpat 
på med hampan genom dessa 12 år, och nu är det dags för nya 
krafter att ta vid. Kom och bidra!  

Programidé: 
- Deltagarpresentation, samt nuläges beskrivning. 
- Varför det går så sakta med ökningen av hampa odlingen? 
- Vad är kunden villig att betala? 
- Vad finns det för nya kunder? 
- Skall vi satsa på gemensam skördemaskin, och fiberberedning? 

Lite praktisk information från Stina och Roger: 
  
Stina ordnar med mat och fika till självkostnadspris. Möjlighet 
till övernattning på Gudhems vandrarhem till en kostnad av 250 kr/ 
person (ta med egna lakan). På lördagkvällen är det tänkt att vi 
skall ha samkväm med mat och dryck, och gärna ”brainstorma”.   
På Söndagen fortsätter vi med hampa konferensen fram till kl.13:00 

Jag skall försöka få några presumtiva kunder att komma t.ex. från 
fordons industrin, byggbranschen. Meddela gärna andra som är 
intresserade av att producera, fiberbereda, förpacka, och sälja. 
Min ambition är att få i gång ett nationellt samarbete oss odlare 
emellan.  
  
Tacksam för snabba svar till gudhems_kungsgard@telia.com 
  
Med vänlig hälsning 
Stina Jonsson 
Roger Olofsson


