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Minskad köttkonsumtion – kurs 20 mars

Årsstämma den 17 april

Missa inte vår kurs som är öppen för kostchefer,
matlagare eller dig som är intresserad av mat och
miljö. Fokus för dagen är hur vi ska minska köttkonsumtionen och varför. Kursdagen innehåller
också matlagning av storköksanpassad vegetarisk
mat. Nyskrivet kursmaterial och kurs ingår i ett
projekt med medel från Naturvårdsverket.

Vi ses i Alvesta, på Hotell Rådmannen. Under
förmiddagen får vi lyssna på föreläsningar och ett
spännande samtal mellan Peter Einarsson
(ekologisk bonde och jordbrukspolitisk analytiker
i Ekologiska lantbrukarna) och Johanna Björklund
(universitetslektor och forskare inom mat- och
klimatfrågor).

När: onsdagen den 20 mars kl. 9 - 16
Var: Moheda skola, nära Alvesta. Tåg stannar här!
Kostnad: 900 kr per person inkl. fika och mat.
Avgiften måste betalas före kursstart p.g.a. slutredovisning av projektet. Välkommen med din
anmälan,
senast
den
11
mars
till
karin@miljoresurslinne.se.

Preliminärt program:
8.45-9.15
Kaffe och registrering
9.15-10.00
Peter Einarsson
10.00-10.15
Bensträckare
10.15-11.00
Johanna Björklund
11.00-11.30
Samtal kring lunchtallrikarna
11.30-12.30
Lunch
12.30-13.20
Stämmoförhandlingar
13.20-13.30
Bensträckare
13.30-14.30
Forts. stämmoförhandlingar samt
Konstituerande styrelsemöte i
enlighet med stadgarnas
dagordning
14.30-15.00
Fika och avslutning

Ansökningar
Vi har ännu inte fått slutgiltiga besked om våra
projektansökningar. Klart är dock att vi fortsätter
hålla kurser om Miljösmart mat över hela landet,
vi driver Unga Ekokockar och vi kommer också att
arbeta i projektet Ekoligan, där vi vill stimulera till
ökad andel ekologisk mat i Sveriges restauranger.
Projektet Ekokulinarisk kommun, som kommer
att bidra med en komplettering till Handlingsplan
Klimatkommission Kronoberg, pågår också, och
Ekobacken i Växjö fortsätter i samarbete med
ek.för. Macken, med utökade odlingar, och
kanske även växthus och lite höns!

Varje medlem har en plats utan kostnad. Om
anmäld deltagare uteblir debiteras dock 300 kr +
moms. Extra deltagare faktureras med 300 kr +
moms. Anmälan till info@miljoresurslinne.se
senast den 8 april.
Vi hoppas vi träffas där!

Välkommen David
David Stigson kommer att ta tag i projektledarrollen för Unga Ekokockar fr.o.m. mars.
David kommer närmast från Linnéuniversitetet
där han arbetar som samverkanskoordinator,
dessförinnan fanns han på LRF. Varmt
välkommen David!
Miljöresurs Linné
Kungsgatan 29 C
352 33 Växjö
www.miljoresurslinne.se
tel: 0470 - 400 73

Varma hälsningar från

Maria, Gösta, Karin & Erik
Maria Unell:
Lars Olsson:
Erik Måneld:
Gösta Skoglund:
Karin Sahlström:

0725 0722 0762 –
0705 0768 -
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