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Stämma avhölls 26 mars i Växjö – en välbesökt dag med intressanta föredrag och
stämmoförhandlingar.
Två mycket intressanta föredragshållare berättade om sitt ledarskap som baseras på en
vilja att skapa med utgångspunkt från ett
hållbart samhälle där både naturen och människan står i centrum:
Marcus Bergman, vd för Bergman Sweden,
som producerar ekologisk bomull sedan 20 år
i Peru, arbetar i hela textilkedjan och säljer
till hela världen. Marcus talade om vår höga
konsumtion av kläder som baseras på nya och
billiga plagg. En livsstil som kräver stor produktion av bomull till låga priser. Hur kommer
det sig att vi kan köpa bomullskläder som kostar mindre än vad bomullen i plagget kostar
på världsmarknaden? Marcus menar att svaren är: Billig arbetskraft, mycket kemikalier och
regeringar som subventionerar bomullsmarknaden för att få in utländsk valuta i landet.
Bomull är en av de grödor som kräver mest
kemikalier. I Indien odlas bomull på 5 % av
odlingsbar areal men man använder 50 % av
bekämpningsmedlen. Varför frågar inte vi
konsumenter mer efter ekologisk bomull??
Varför köper man en ”partytop” på fredag
och kastar den på måndag? 2 dagars användning mot 9 månaders odlingstid för bomullen i
toppen !!
Nirvan Richter, VD och skapare av Norrgavel
som producerar möbler och inredning. Nirvan
drivs av en längtan efter enkla lösningar, äkthet, det som är vackert, öppenhet. Nirvan
anser att man måste ta sin längtan på allvar.
Precis som Marcus talade Nirvan om att vi lurar oss när vi tror att det är utsidan som är
viktig dvs hur vi ser ut, klär oss, kroppen, konsumtion. Men längtan handlar om insidan och
våra värderingar.
Norrgavels värdegrund baseras på: Människan - Naturen - Evigheten
Nirvans råd som han lever efter själv är:
•
Våga ta risker - för det du tror på
•
Gör det du gör till 100 %
Miljöresurs Linné
Kungsgatan 29
352 33 Växjö
www.miljoresurslinne.se

•
•

Formulera din livslängtan och följ den,
lita på den och fokusera på den
Släpp på kontrollen och låt saker
hända. Låt livet ha sin gång!

Stämman avlöpte sedan enligt dagordningen
Stämmoförhandlingarna avhölls på sedvanligt
sätt under eftermiddagen och nya styrelser
valdes - se nedan.
Några tackar och går
Vi avtackade Catharina Kristensson som suttit i styrelsen för Habo kommun under många
år och bidragit på ett engagerat sätt i både
styrelse som arbetsutskott. Catharina har bytt
arbetsgivare och vi önskar henne lycka till !
Lars Ohlsson avtackades som ordförande förra
året och stiger nu av från styrelsen där han
arbetat precis som Catharina under många år
och både i styrelse och i arbetsutskott !
Övriga som avtackades var Monika
Oredsson - Ronneby kommun, Pär Wallin Kalmar kommun, Willy Söderdahl - Vänsterpartiet Blekinge, Gunilla Johansson- Landstinget Kalmar, Sonja Lundh – Olofströms kommun och Anders Adolfsson - Aneby kommun.
Vår verksamhetsledare Maria Passby slutar
sin projekttjänst hos oss i mars. På kontoret
finns idag två projektledare Karin Sahlström
och Gösta Skoglund. Ordförande Ann-Carin Andersson diskuterar gärna verksamhet med
Dig!
Nya styrelsemedlemmar valdes in och styrelsen för såväl föreningen som bolaget ser
du på vår hemsida www.miljorsurslinne.se
Att vara med i styrelsen ger stora möjligheter att påverka organisationens arbete men
du som inte är med kan påverka genom att
kontakta en styrelseledamot och berätta vad
du anser att vi ska arbeta med. På hemsidan
finns adresser till styrelsemedlemmarna!
Under 2009 kommer vi att prioritera att ha
personlig kontakt med medlemmar - vi hinner
inte alla i år men ca 30 stycken är vårt mål.
Fundera igenom vad du tycker är viktigt att vi
arbetar med!
Ann-Carin Andersson, ordf.
Tel: 0470 - 400 73
Mobil Ann-Carin: 0707 - 36 01 36
Mobil Karin: 0768 - 34 00 73
Mobil Gösta: 070 - 517 54 53

