EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE TIRSDAG 27.APRIL
fra ca 20.30 til 20.50, dersom vedtektsendringen blir godkjent med 2/3 flertall på
årsmøtet samme dag.
Det ekstraordinære årsmøtet velger samme møteleder som ved årsmøtet samme
dag.
Møteleder gjennomfører konstituering av møtet:
a. Godkjenning av innkalling
b. Godkjenning av dagsorden
c. Forretningsorden
d. Valg av referent og to til å skrive under protokoll
e. Opptelling av stemmeberettigede (styret er ikke stemmeberettiget)
Sak 10/21
Vedtektsendring for foreningen:
FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER, 2.gangs behandling
Vedtekter for Biologisk-dynamisk Forening i Norge
§ 1. FORENINGENS NAVN OG TILHØRIGHET
Foreningen er en ideell forening, og dens navn er Biologisk-dynamisk Forening i
Norge. Foreningen samarbeider med Landbruksseksjonen ved Goetheanum i
Dornach. Foreningen er medlem av Biodynamic Federation Demeter International.
§ 2. FORENINGENS FORMÅL
Foreningens formål er å fremme utviklingen av – og forståelsen for den impuls som
Rudolf Steiner har gitt for biologisk-dynamisk jordbruk, ernæring, hagebruk og
landskapspleie.
Dette blir gjort gjennom kunnskapsformidling og hjelp til medlemmer og interesserte
for praktisering og utvikling av impulsen.
Foreningen har innregistrert og er eier av Demeter-varemerket i Norge og sørger for
at rettighetene blir opprettholdt.

§ 5. ÅRSMØTET
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet godkjenner årsberetning og
arbeidsplan, regnskap og budsjett. Årsmøtet velger styre, revisor og valgkomité og
det gis en oppdatering av Demeterforvaltningens sammensetning og arbeid.
Årsmøtet skal holdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkallingen skal ha

stått i HERBA eller sendes til medlemmene senest tre uker før møtet holdes. Styret
eller årsmøtet kan innkalle til ekstraordinært årsmøte med samme retningslinjer for
innkalling.
Årsmøtet fastsetter medlemskontingent.
§ 6. DEMETER-VAREMERKET
Forvaltningen av Demeter-varemerket er lagt til en egen Demeterforvaltning
bestående av to mandatgrupper:
Regelverksutvalget for Demeter, og Demeter Norge (ivaretagelse av varemerket).
Demeterforvaltningen får sitt mandat fra styret som legger frem en rapport på
årsmøtet.
Forslag til vedtak: Det ekstraordinære årsmøtet godkjenner, ved annen gangs behandling,
vedtektsendringene som trer i kraft fra dags dato.
Ådalsbruk 24.mars 2021
Styret i Biologisk-dynamisk Forening
Odd Jarle Stener Olsen, Finn Dale Iversen, Eric Brinkhof, Vibhoda Holten
og Elizabeth Wirsching

