PROTOKOLL
ÅRSMØTET I BIOLOGISK-DYNAMISK FORENING
LØRDAG 28.mars KLOKKEN 13.00
Grunnet Koronavirus ble møtet gjennomført på SKYPE.
Medlemmene i Biologisk-dynamisk Forening i Norge ble bedt om å melde fra på forhånd om de
ville delta. Årsmøtepapirene ble sent ut til alle påmeldte flere dager i forkant.

Deltagere: Elizabeth Wirsching - Ellen S Gabriel - Ellen Marie Forsberg - Finn Dale Iversen - Inger Line Skurdal Ødegård Johannes Stabel - Kristin Swärd - Kurt Oppdøl - Lene Stangnes - Ludovica Ansaloni - Maren Løhre - Mathias Lehrmann Morten Bjerkvik - Odd Jarle Stener Olsen - Regine Andersen - Urs Gamper. To av deltagerne ble tilkoblet via telefon.

Sak 1/20 Konstituering av møtet
Styrets leder Elizabeth Wirsching ønsket velkommen til årsmøtet på vegne av styret og foretok valg av møteleder.
Valg av møteleder: Regine Andersen ble valgt som møteleder.
Møteleder gjennomfører konstituering av møtet
Hun foreslo først å flytte sak e opp, slik at vi kunne få opptelling av stemmeberettigede før andre vedtak ble gjort.
e. Opptelling av stemmeberettigede 16 stemmeberettigede, hvorav 7 fra styret
a. Godkjenning av innkalling: Godkjent.
b. Godkjenning av dagsorden: Godkjent, med følgende endringer: Sak 7 om endring av vedtekter utsettes; sak 4
om fastsetting av kontingent rettes til å gjelde 2021; i sak 8 om valg endres valg av regelverksutvalg for Demeter
til Demeterforvaltningen, i tråd med vedtektene, siden disse da ikke blir endret på dette årsmøtet
c. Forretningsorden: Møteleder foreslo at det ikke skulle være begrensninger på taletid, da antallet deltakere ikke
er så høyt. Videre slo hun fast at simpelt flertall gjelder i alle saker som skal behandles i dette årsmøtet, siden
intet annet er fastlagt i vedtektene og det ikke skulle behandles noen saker om vedtektsendring, som krever annet
flertall). Styrets medlemmer er stemmeberettiget i alle saker bortsett fra sakene 2 om årsberetning og 3 om
regnskap. Ved avstemming skulle det først bli spurt om noen har andre forslag. Deretter skulle det bli spurt om
noen er imot og så om noen ønsker å avholde seg fra å stemme. Forretningsorden ble godkjent slik den var
presentert.
d. Valg av referent og to til å skrive under protokoll
Ellen Gabriel ble valgt som referent for årsmøtet og Urs Gamper og Lene Stangnes til å skrive under protokoll.
Alle vedtak under konstitueringen av årsmøtet var enstemmige.

Sak 2/20 Årsmelding 2019
Årsmeldingen for 2019 ble lagt fram av styrets medlem Kurt Oppdøl på vegne av styret.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner Årsmeldingen for 2019. Enstemmig.

Sak 3/20 Regnskap 2019
Saksdokumentene omfattet regnskap, noter, balanse og revisorerklæring. Saken ble lagt fram av styrets leder
Elizabeth Wirsching på vegne av styret.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner Regnskapet for 2019. Enstemmig.

Sak 4/20. Medlemskontingent for 2021.
Saken var presentert i dagsorden til årsmøtet og ble lagt fram av styrets leder Elizabeth Wirsching på vegne av
styret.
Vedtak: Medlemskontingenten forblir på kr 450 i 2021. Enstemmig

Sak 5/20 Budsjett 2020
Saksdokumentene omfattet budsjett for 2020 og noter til budsjettet. Saken ble lagt fram av styrets leder Elizabeth
Wirsching på vegne av styret.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2020 og årsmøtet gir styret fullmakt reviderer budsjettet senere i år.
Enstemmig.

Sak 6/20 Handlingsplan 2020
Handlingsplanen for 2020 ble presentert av styrets medlem Finn Dale Iversen på vegne av styret.
Det ble foreslått følgende tilføyelser i handlingsplanen fra årsmøtet (tilføyelser i kursiv):
•
S. 9 under SAMARBEIDSPARTNERE: De biodynamiske gårdene nevnes som samarbeidspartnere.
•
S.7 under PROSJEKTER OG KURS I SAMARBEID MED ANDRE: Samarbeide med biodynamiske
foreninger i de andre nordiske land om å arrangere Nordisk BD Forum.
•
S.8 under ADMINISTRASJONEN: Biologisk-dynamisk Forening skal samarbeide med
landbruksorganisasjonene, de norske biodynamiske gårdene og den internasjonale biodynamiske
bevegelsen i håndteringen av korona-situasjonen.
•
S.9 under SAMARBEIDSPARTNERE: Biodynamiske Foreninger i Norden og Landbruksseksjonen ved
Goetheanum.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner Handlingsplanen for 2020 med de tilføyelsene som ble foreslått.

Sak 7/20 Vedtektsendring
Saken ble vedtatt utsatt under godkjenning av dagsorden.

Sak 8/20 Valg Valgkomiteens innstilling 2020
Valgkomiteens innstilling ble presentert av Ellen Spørck Gabriel på vegne av valgkomiteen.
Hun orienterte først om følgende:
Styremedlemmer velges for to år.
Varamedlemmer til styret velges for et år.
Styreleder, nestleder og revisor velges for et år.
Arbeidsutvalget for Demeter velges for to år.
Valgkomitemedlemmer velges for et år.
Styret i Biologisk-dynamisk Forening består av fem medlemmer og to varamedlemmer:
Styremedlemmer (2 år)
Elizabeth Wirsching (2019-2021)
Odd Jarle Stener-Olsen (2019-2021)
Finn Dale-Iversen (2018-2020)
Kurt Oppdøl (2018-2020) (ønsker ikke gjenvalg)
Mathias Lehrmann (2018-2020) (ønsker ikke gjenvalg)
Finn Dale-Iversen har sagt seg villig til gjenvalg
Vedtak: Årsmøtet velger Finn Dale-Iversen som styremedlem
i Biologisk-dynamisk Forening for 2 år. Enstemmig
Eric Brinkhof har sagt seg villig til valg som styremedlem.
Vedtak: Årsmøtet velger Eric Brinkhof som styremedlem
i Biologisk-dynamisk Forening for 2 år. Enstemmig
Vibhoda Holten har sagt seg villig til valg som styremedlem.
Vedtak: Årsmøtet velger Vibhoda Holten som styremedlem
i Biologisk-dynamisk Forening for 2 år. Enstemmig
Styrets leder (1 år)
Vedtak: Årsmøtet velger Elizabeth Wirsching som styreleder
i Biologisk-dynamisk Forening for 1 år. Enstemmig
Styrets nestleder (1 år)
Vedtak: Årsmøtet velger Odd Jarle Stener-Olsen som nestleder i
Biologisk-dynamisk Forening for 1 år. Enstemmig
Vara til styret (1 år)
Ludovica Ansaloni (2019-2020)
Kristin Svärd (2019-2020) ønsker ikke gjenvalg.

Ludovica Ansaloni har sagt seg villig til gjenvalg.
Vedtak: Årsmøtet velger Ludovica Ansaloni som varamedlem
i Biologisk-dynamisk Forening for 1 år. Enstemmig
Ellen Marie Forsberg har sagt seg villig til valg som vara i styret.
Vedtak: Årsmøtet velger Ellen Marie Forsberg som varamedlem i
Biologisk-dynamisk Forening for 1 år. Enstemmig
Demeterforvaltningen (2 år)
Lene Stangnes (2018-2020)
Pierre Sachot (2018-2020)
Carl Erik Østlund (2018-2020) (ønsker ikke gjenvalg)
Lene Stangnes har sagt seg villig til gjenvalg.
Vedtak: Årsmøtet velger Lene Stangnes som medlem i Demeterforvaltningen for 2 år. Enstemmig
Pierre Sachot har sagt seg villig til gjenvalg.
Vedtak: Årsmøtet velger Pierre Sachot som medlem i Demeterforvaltningen for 2 år. Enstemmig
Ellen Gabriel har vært vara for Carl Erik fra høsten 2019 og har sagt seg villig til å
velges som medlem i Demeterforvaltningen for et år.
Vedtak: Årsmøtet velger Ellen Gabriel som medlem i Demeterforvaltningen for 1 år. Enstemmig
Revisor (1 år)
Odd Eide-Fredriksen har sagt seg villig til å være revisor.
Vedtak: Årsmøtet velger Odd Eide-Fredriksen som revisor for Biologisk-dynamisk Forening for 1 år. Enstemmig
Valgkomite (1 år)
Ellen S. Gabriel (2019-20)
Idun Bjerkvik Leinaas (2019-20), ønsker ikke gjenvalg
Christian Høie (2019-20)
Ellen S Gabriel har sagt seg villig til gjenvalg
Christian Høie har sagt seg villig til gjenvalg
Kaarina Borud har sagt seg villig til å bli medlem av valgkomiteen
Vedtak: Årsmøtet velger Ellen S Gabriel, Christian Høie og
Kaarina Borud som medlemmer i valgkomiteen frem til årsmøtet 2021. Enstemmig
De tillitsvalgte som gikk ut av sine verv ble takket for innsatsen. Nye tillitsvalgte ble ønsket velkommen. Alle
tillitsvalgte ble takket for arbeidet de gjør.
Kl. 15.15 Årsmøte slutt.
Sted / Dato:

Sted / Dato

Urs Gamper
Protokoll underskrift

Lene Stangnes
Protokoll underskrift

