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Årsstämma 2012

Vi inbjuder alla medlemmar till vår
stämma den 12 april. I år kommer vi
att hålla till i Kalmar, närmare bestämt
hos Bremerssons i Kalmar Saluhall,
Esplanaden 30.
Det preliminära programmet ser ut
som följer:
09.30 Kaffe och smörgås
10.00 Kommunalrådet Anna Thore
hälsar välkomna - därefter
stämmoförhandlingar i enlighet med stadgarnas dagordning
11.30 ”Bra mat – hur svårt kan det
vara?”, Jordbruksverkets
landsbygdsstrateg Christel
Gustafsson
12.30 Lunch
13.30 ”Framtidens matlagning”,
Ekokrögaren och entreprenören Per Bengtsson från PM
& Vänner i Växjö
14.30 Kaffe och konstituerande styrelsemöte
Varje medlem har en plats utan kostnad. Extra delatagare faktureras med
200 kr + moms.
Anmälan till info@miljoresurslinne.se
senast den 10 april.
Årsredovisningen kommer att sändas
ut till alla anmälda stämmodeltgare
från och med den 2 april. Ett antal ex
kommer också att tryckas upp för
utdelning i samband med stämman.

Projekt 2012

I skrivande stund har vi fortfarande begränsat med skriftliga beslut avseende
projektmedel under 2012 men väl flera
muntliga. De är överlag positiva.
Unga Ekokockar blir även detta år ”det
stora projektet” - se vår särskilda
hemsida www.ungaekokockar.se
Vi driver också Miljösmart vidare,
kompletterat med Minskad köttkonsumtion i offentliga kök och Ekoligan – benchmarking med eko i privata restauranger.
Regionalt fokuserar vi på Ekokulinarisk kommun – Älmhult i samverkan med Klimatkommissionen Kronoberg. En fullständig redogörelse för den
planerade verksamheten under 2012
kommer att ges vid stämman.

Ny Verksamhetsledare

Mot bakgrund av ett klart positivt resultat under 2011 samt mer eller mindre
säkerställda projekt enligt ovan har styrelsen sökt en mer långsiktig lösning på
tjänsten som verksamhetsledare i Miljöresurs Linné. Vägledanade har varit behovet av föryngring och en anställd person på plats med utpräglad kompetens
inom miljöområdet.
Valet har fallit på Maria Unell. Maria är
34 år gammal, bor med sin familj på en
gård i Öhr, strax norr om Växjö, och arbetar för närvarande som miljökonsult
på Combi Tech. Hon doktorerade 2008 i
miljömikrobiologi och har i botten en
magisteexamen i biologi. Maria har ett
stort intresse för hållbarhetsfrågor och
börjar den 1 maj ett arbete som kan
tillgodose detta intresse. En närmare presentation kommer att ske vid stämman.
Välkomna till årets stämma hälsar vi
från kansliet.
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