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KALLELSE
OCH
FÖREDRAGNINGSLISTA

Medlemmarna i Föreningen SoL-Film kallas härmed till ordinarie årsmöte.
Tid:

Tisdagen den 17 mars 2015 11.00
Anmälan till årsmötet måste ske senast den 12 mars!
I samband med årsmötet presenteras filmen ”Bättre Hästhållning”

Plats:

Vi arbetar med att finna en lämplig ridanläggning att hålla mötet på.
Mer info på hemsidan www.foreningensolfilm.se.

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

Årsmötet öppnas
Stadgeenliga årsmötesförhandlingar
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Kallelsen till årsmötet
Föredragningslistan för årsmötet
Val av protokolljusterare
Justering av röstlängd
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2014
b) Ekonomisk rapport
Revisorernas berättelse
Ansvarsfrihet för styrelse och kassaförvaltare
Fastställande av verksamhetsplan för 2015
Beslut om årsavgift för år 2016 (2015 beslutades 2014)
Beslut om eventuella arvoden
Beslut om antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen
Val av styrelse jämte suppleanter (på 2 år till 2017)
Mandattiden går ut för ordinarie ledamöterna Per-Olof Thomsson,
Jesper Eggertsen och Maria Elinder samt för suppleanterna
Anders Axelsson, Jenny Höglund och Åke Clason
Alf Öster vill ersättas genom ett fyllnadsval på ett år
Jenny Höglund bör ersättas av en aktiv i LRF Ungdomen.
Val av revisorer jämte suppleanter (för år 2015)
Ordinarie revisorer är Ulla Qvarnström, LRF och Jesper Broberg
medan suppleanter är Peter Lundberg, LRF och Lisbeth Åhlund.
Övriga ärenden
Avslutning av årsmötet

VÄLKOMNA!
Styrelsen
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
Föreningen SoL-Film
för år 2014
Föreningens verksamhet under år 2014 har liksom tidigare präglats av en strävan att i möjligaste mån tillgodose lärares och rådgivares behov av kvalitetsfilm.
På föreningens hemsida (www.foreningensolfilm.se) erbjuds aktuellt utbud av DVDfilmer. Filmerna kan beställas genom föreningens distributör. För filmproduktionen disponerar föreningen egna digitala filmkameror.
Genom Jordbruksverkets bidrag till en undervisningsfilm Bättre Hästhållning
har framtagning av en sådan film skett utifrån de riktlinjer som framkom i beslutet.
Styrelsen har under året arbetat med en fördjupad analys över behov av film i
undervisningen inom hela naturbruksområdet och hur detta skall kunna finansieras.
Värdet av föreningens historiska filmskatt har vi även sett bevis på under 2014:
LRF:s historiska hemsida www.lrfhistoria.se/filmer har lagt upp några SoL-Filmsproduktioner. Nostalgifilm (www.nostalgifilm.se) har fortsatt använt filmklipp från
våra filmer i sin produktion av naturbruksfilm. Skogshistoriska Sällskapet
(www.skogshistoria.se) har fått hjälp att ta fram en av våra filmer, ”Hjul i Skogen”,
till sina medlemmar. Det kommer då och då förfrågningar om hjälp att ta fram
kopior av våra gamla filmer.
I anslutning till årsmötet 2014 anordnade föreningen i samarbete med Naturbruksskolornas Förening och Natur & Kultur ett seminarium om utveckling av nya
läromedel, vilket har gett ringar på vattnet i form av arbetsgrupper inom olika
ämnesområden.
Föreningens medlemmar har på olika sätt understrukit angelägenheten av att slå
vakt om sin förening. Detta gäller främst naturbruksskolorna, av vilka de flesta
är medlemmar i föreningen, mycket beroende på goda rekommendationer från
Naturbruksskolornas Förening vid deltagande i naturbruks-konferensen i Kristianstad 2014. Föreningen söker nya medlemmar och samverkanspartners för att
vidga perspektivet för sitt arbete.
Det har blivit alltmer uppenbart, att vår sektor är alltför liten för att vara intressant för kommersiella företag inom området. Utan samverkande ideella krafter
och produktionsstöd är det inte ekonomiskt möjligt att producera kvalitetsfilm,
som sedan säljs i ett mycket begränsat antal kopior! Föreningen är öppen för och
arbetar vidare med att vidga filmutbudet inom naturbrukets område samt att
finna nya distributionsvägar för sitt viktiga filmutbud.
Styrelsens arbete under 2014
Vid årsmötet 2014 beslutades om en verksamhetsplan för föreningens och styrelsens arbete med följande fastställda mål:
• Att producera 1 film om året
• Att distribuera 100 filmer per år
Föreningen har producerat en film ”Bättre Hästhållning”, vilken lanseras i samband med detta årsmöte, men ligger långt ifrån målet att distribuera 100 filmer,
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vi klarade ungefär att distribuera 15 filmer under året. Med 86 medlemmar varav
58 är skolor är underlaget för distribution litet och alla våra medlemmar är inte
intresserade av alla områden för film. Antalet filmer som totalt har sålts av de filmer vi fortfarande saluför ses i bilagan.
Föreningen skulle under året jobba vidare och försöka få finansiering av filmerna
• Maskiner odling
• Trädgård odling - anläggning
• Hund
• Naturturism
• Djurskyddsbestämmelsernas inverkan på matkvalitén
• Lantbruksdjur
Under året har föreningen bearbetat alla områdena och beslutat att inte gå vidare med filmerna inom Naturturism och Djurskyddsbestämmelsernas inverkan
på matkvalitén, eftersom vi såg svårigheter med finansiering. Övriga områden är
fortfarande aktuella, men vi har inte lyckats finansiera filmerna. För odlingsfilmen finns ett råmanus framtaget.
Övriga mål föreningen hade i verksamhetsplanen var
• Föreningen avser att fortsätta se på hur distributionen av filmerna skall
ske.
• Filmernas pedagogiska utformning är en viktig fråga som föreningen avser
att fortsätta arbeta med
• Möjligheterna att, i egen regi, skapa ”historiska filmer” av föreningens
filmmaterial undersöks vidare
Under året har punkterna diskuterats och styrelsen anser att det är viktigt att
finna en lösning på dem. Diskussionen kommer därför att fortsätta.
Med avseende på historiska filmer, så har vi på styrelsens bord att ta ställning till
olika förfrågningar, vilka vi redan synliggjort i verksamhetsberättelsen.
Styrelsen undersöker vidare förutsättningarna för digitalisering av film, vilket
även skulle öppna ny möjligheter för det historiska filmmaterialet.
Ett av årets styrelsemöten förlades till KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien), då styrelsen fick ett värdefullt sammanträffande med KSLA:s bibliotekarie för framtida win-win.
Styrelsen har även arbetat med marknadsföringen och främst hemsidan, vilken
p.g.a. osäkerhet med vårt gamla webbhotell är under överflyttning till ett annat
webbhotell, vilket även innebär en ansiktslyftning av hemsidan.
Distribution
Föreningen har även under 2013 kunnat konstatera, att samarbetet med Beco
Bildproduktion, som enligt avtal svarar för föreningens distribution, fungerar
mycket bra. Adress: Beco Bildproduktion/Jesper Eggertsen, Wilsons väg 6, 532
72 AXVALL, tel. 070-661 38 32 eller 0511-627 12, bestallning@foreningensolfilm.se.
Beställning av filmer görs på ovan nämnda adress eller via föreningens hemsida
www.foreningensolfilm.se, där en länk till beställningsformulär alltid finns tillgänglig.
Sekretariat
Föreningens sekretariat handhas av Ralph Engstrand, Rågvägen 46, 594 31
GAMLEBY, tel 073-935 44 05, sekreteraren@foreningensolfilm.se.

STYRELSE
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret sammanträtt den 24 januari,
den 6 mars, den 21 maj, den 19 september och den 4 december, och då arbetat
med ovan nämnda frågor.
Ordinarie ledamöter
Valda till årsmötet
Agronom Jesper Eggertsen, Beco Produktion, Skövde (v. ordf) 2015
Agronom Maria Elinder, Naturbruksskolornas Förening 2015
Agronom Per-Olof Thomsson, Uppsala 2015
Agronom Göran Holmberg, Uddevalla (ordf) 2016
Kommunikatör Pernilla Åkerström-Frid, LRF 2016
Fil. kand. Ralph Engstrand, Naturbruksskolornas Förening (sekr o kassör) 2016
Suppleanter
Lantmästare Jenny Höglund, LRF Ungdomen 2015
Lantmästare Anders Axelsson, Naturbruksgymnasiet Tenhult 2015
Agronom Åke Clason, Vattholma 2015
Agronom Alf Öster, Öknaskolan, Sörmlands Naturbruk 2016
Agronom Lars Helgstrand, Agmedia HB, Enköping 2016
Agronom Claes-Göran Claesson, Naturbruksskolornas Förening 2016
Hedersordförande sedan 2008
Agr. lic. Åke Andersson, Stockholm
Revisorer
Lantmästare Ulla Qvarnström, LRF, Stockholm (ordinarie)
Agronom Jesper Broberg, vd, Hushållningssällskapets Förbund (ordinarie)
Agronom Peter Lundberg, LRF, Stockholm (suppleant)
Civ. ing. Lisbeth Åhlund, Nyköping (suppleant)
MEDLEMSKAP
Föreningens medlemsantal uppgick även detta år till 86 trots vissa förändringar.
Medlemsavgiften var 500 kronor (för genom huvudman anslutna skolor, 300 kronor). Medlemmarna fördelar sig på följande sätt:
Naturbruksskolor
Skolhuvudmän
LRF med regionförbund
Hushållningssällskapens Förbund
Skogshistoriska sällskapet
AGRIA Djurförsäkringar

58
7
18
1
1
1
86

FÖRENINGENS EKONOMI
Föreningens ekonomi framgår av bifogade räkenskaper. Föreningens kostnader
och intäkterna av medlemsavgifter går ungefär jämt upp. Årets provision uppgick
till 3800 kr medan en totalbokföring för Hästfilmen under 2014 har lett till ett positivt resultat för 2014.
Styrelsen uttrycker ett varm tack till Beco Bildproduktion och andra företag, organisationer och enskilda, som samarbetat med föreningen under det gångna
verksamhetsåret.
Föreningen SoL-Film

Göran Holmberg
Ordförande

Jesper Eggertsen
Vice ordförande

Maria Elinder

Pernilla Åkerström-Frid

Per-Olof Thomsson

Ralph Engstrand
Sekreterare, kassör

Bilaga
Föreningen SoL-Films filmutbud 2014
Namn

....................................................................................

Dikalvsproduktion i Sverige ............................................
Djurvänlig hantering av får .............................................
Djurvänlig hantering av nötkreatur ..............................
Dramatiska moment i djurskötseln ..............................
Exteriörbedömning av får ................................................
Grovfoder av hög kvalitet – ensilage ...........................
Hullbedömning av svin .....................................................
Lamm året om / Utfodring av tackor och lamm .......
Lamning och lamningshjälp ............................................
Permanenta elstängsel .....................................................
Seminering av får ..............................................................
Småskalig förädling, att bygga en livsmedelslokal
Utrymning av häststallar vid brand ..............................
Välmående djur på bete ..................................................

DVD

Sålda, totalt

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

14
70
267
21
12
33
0
44
2
3
16
5
13
34

Föreningen SoL-Film

BALANSRAPPORT EUBAS BFL
Utskriftsdatum:
15-02-06 10:00 /Ralph
Räkenskapsår:
1401 - 1412
Period:
14-01 - 14-12
Balansrapport EUBAS BFL

Sida 1

Konto Namn

IB År Ing saldo 14-01

Förändring

UB 14-12

20 633,83
73 185,84
3 600,00
18,00

6 558,00
-64 761,20
73 810,00
0,00

27 191,83
8 424,64
77 410,00
18,00

97 437,67

97 437,67

15 606,80

113 044,47

36 001,00
-29 300,00

36 001,00
-29 300,00

0,00
-6 700,00

36 001,00
-36 000,00

6 701,00

6 701,00

-6 700,00

1,00

104 138,67

104 138,67

8 906,80

113 045,47

0,00
-11,00

0,00
-11,00

-892,00
-172,00

-892,00
-183,00

Summa kortfristiga skulder

-11,00

-11,00

-1 064,00

-1 075,00

SUMMA SKULDER

-11,00

-11,00

-1 064,00

-1 075,00

-48 963,48
-58 410,75

-48 963,48
-58 410,75

0,00
0,00

-48 963,48
-58 410,75

Summa eget kapital

-107 374,23

-107 374,23

0,00

-107 374,23

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL

-107 385,23

-107 385,23

-1 064,00

-108 449,23

3 246,56

3 246,56

-7 842,80

-4 596,24

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
1920
1931
1790
1640

Plusgiro
20 633,83
Bank, Nordea
73 185,84
Övr förutbet kostnader/upplupna intäkter 3 600,00
Skattefordringar
18,00

Summa omsättningstillgångar
Anläggningstillgångar
1220
1229

Inventarier och verktyg
Ack avskr, invent. och verktyg

Summa anläggningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
2440
2900

Leverantörsskulder
Uppl. kostn & förb. intäkt

Eget kapital
2010
2019

Eget kapital
Årets resultat

ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR: 2 till fullo avskrivna digitalkameror
1790 Upplupna intäkter: Bättre Hästhållning
BECO Försäljning 2014
Felbet. styrelsekostnad
2440 Leverantörsskulder: Kassörskostnader

75 000:2 400:10:892:-

2900 Upplupna kostnader: Banktransaktion

3:-

Styrelsekostnad

180:-

Föreningen SoL-Film

RESULTATRAPPORT EUBAS BFL
Utskriftsdatum:
15-02-06 10:01 /Ralph
Räkenskapsår:
1401 - 1412
Period:
14-01 - 14-12
Resultatrapport EUBAS BFL
Konto Namn

Sida 1
Per 14-12

%

Per fg år

Uppn

Ack År

%

3 800,00
150 000,00
35 000,00
3 500,00

2
78
18
2

3 600,00
0,00
34 800,00
0,00

106
0
101
0

3 800,00
150 000,00
35 000,00
3 500,00

2
78
18
2

Summa försäljning

192 300,00

100

38 400,00

501

192 300,00

100

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

192 300,00

100

38 400,00

501

192 300,00

100

BRUTTOVINST

192 300,00

100

38 400,00

501

192 300,00

100

-572,00

-0

-877,00

65

-572,00

-0

-572,00

-0

-877,00

65

-572,00

-0

-1 000,00
-16 059,00
-140 581,00
-3 500,00
-878,00
-450,00
-364,00
-1 300,00
-462,00
-10 000,00
-2 830,00

-1
-8
-73
-2
-0
-0
-0
-1
-0
-5
-1

0,00
-17 302,00
0,00
0,00
-448,00
-450,00
-240,00
-1 300,00
-471,00
-10 000,00
-3 595,00

0
93
0
0
196
100
152
100
98
100
79

-1 000,00
-16 059,00
-140 581,00
-3 500,00
-878,00
-450,00
-364,00
-1 300,00
-462,00
-10 000,00
-2 830,00

-1
-8
-73
-2
-0
-0
-0
-1
-0
-5
-1

Summa övriga kostnader

-177 424,00

-92

-33 806,00

525

-177 424,00

-92

RÖRELSENS KOSTNADER

-177 996,00

-93

-34 683,00

513

-177 996,00

-93

14 304,00

7

3 717,00

385

14 304,00

7

-6 700,00

-3

-7 700,00

87

-6 700,00

-3

-6 700,00

-3

-7 700,00

87

-6 700,00

-3

238,80

0

736,44

32

238,80

0

238,80

0

736,44

32

238,80

0

RESULTAT FÖRE SKATT

7 842,80

4

-3 246,56

-242

7 842,80

4

BERÄKNAT RESULTAT

7 842,80

4

-3 246,56

-242

7 842,80

4

RÖRELSENS INTÄKTER
Försäljning
3013
3020
3030
3500

Provision, Video/DVD
Bidrag
Medlemsavgifter
Fakturerade kostnader

Arbetskraft
7331

Egen bil, Skattefritt

Summa arbetskraft
Övriga kostnader
5010
5800
6012
6013
6110
6211
6250
6410
6570
6980
6990

Lokalhyra
Resekostnader
Filmproduktion
Video/DVD-kopiering
Kontorsmaterial
Fast telefoni
Postbefordran
Styrelsearvoden
Bankkostnader
Föreningsavgifter
Övriga externa kostnader

RESULTAT FÖRE AVSKR
Avskrivningar
7830

Avskrivning på maskiner o inv

Summa avskrivningar
Finansiella intäkter/kostn
8311

Ränteintäkter från bank

Summa finans intäkter/kostn
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PROTOKOLL
2015-03-17
ÅRSMÖTE
LRF, Stockholm

Årsmötet hålls på Clarebergs Ridskola i Hisings Kärra, dit deltagarna hälsas välkomna av
verksamhetschefen Nina Aniai som ger oss lite glimtar från verksamheten innan det blir
premiär för den nya filmen Bättre Hästhållning.
§1

Öppnande

Ordförande Göran Holmberg hälsar de församlade välkomna till föreningens 78:e
årsmöte och förklarar ordinarie årsmötet 2015 för öppnat.
§2

Val av mötesfunktionärer

Årsmötet utses Göran Holmberg till ordförande och Ralph Engstrand till sekreterare.
§3

Kallelse

Kallelse till årsmötet anses ha skett på stadgeenligt sätt.
§4

Föredragningslista

Föredragningslistan för årsmötet godkänns.
§5

Val av protokolljusterare

Till protokollsjusterare utses Anders Axelsson och Göran Holmberg.
§6

Justering av röstlängd

De närvarande i årsmötet, Göran Holmberg, Jesper Eggertsen, Anders Axelsson och
Ralph Engstrand, och röstlängd fastställs vid behov.
§7

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport

Samtliga deltagare har tagit del av verksamhetsberättelsen för år 2014, och den anses
därför som föredragen utan att behöva uppläsas.
Ralph Engstrand presenterar den ekonomiska rapporten för 2014, vilken visar ett resultat
på 14 542:80 kr. före avskrivning och ett slutresultat på 7 842:80.
Årsmötet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten
och med stor tacksamhet lägga dessa till handlingarna.
§8

Revisionsberättelse

Revisorernas berättelse uppläses och läggs med tacksamhet till handlingarna.
§9

Ansvarsfrihet

Årsmötet beslutar i enlighet med revisorernas förslag bevilja styrelsen och
kassaförvaltaren ansvarsfrihet för år 2014.
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§ 10

Verksamhetsplan för 2015

Årsmötet fastställer den av styrelsen utarbetade verksamhetsplanen för 2015.
§ 11

Medlemsavgifter

Årsmötet beslutade förra året om oförändrad medlemsavgift för år 2015, vilket innebär
500 kr för direktansluten medlem och 300 kr för kollektivt ansluten skola där även
huvudmannen betalar en medlemsavgift.
Årsmötet beslutar om samma grundavgift för 2016, men med ett uppdrag till styrelsen
att arbete fram möjligheter till streaming av filmerna och om detta kan erbjudas genom
en förhöjd medlemsavgift.
§ 12

Beslut om ersättningar

Årsmötet beslutar om oförändrade ersättningar för 2015:
- 400 kr till ordförande för telefonkostnader m.m.
- 75 kr till revisorerna
- 45 kr/sammanträdesdag i kostnadsersättning till styrelseledamöter
- ersättning för verifierade resekostnader
- kostnadsfri förtäring vid sammanträden istället för traktamente
- ersättning till sekreterare i samråd mellan styrelsen och Naturbruksskolornas Förening
§ 13

Beslut om antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

Årsmötet beslutar att antalet ordinarie ledamöter och suppleanter skall vara detsamma
som tidigare år, d.v.s. sex av vardera.
§ 14

Styrelseval

Årsmötet väljer styrelseledamöter:
Per-Olof Thomsson, Jesper Eggertsen och Maria Elinder omväljs för en tvåårsperiod till
årsmötet 2017.
Göran Holmberg, Ralph Engstrand och Pernilla Åkerström-Frid kvarstår till årsmötet
2016.
Följande suppleanter väljs:
Anders Axelsson och Åke Clason omväljs för en tvåårsperiod till årsmötet 2017.
Lars Helgstrand och Claes-Göran Claesson kvarstår till årsmötet 2016.
Detta innebär två vakanta platser för en suppleant på två år från branschen och en
suppleant på ett år från NB-skolorna.
§ 15

Val av revisorer

Årsmötet utser Ulla Qvarnström och Jesper Broberg som ordinarie revisorer samt Peter
Lundberg och Lisbeth Åhlund som suppleanter till 2016.
§ 16

Övriga ärenden

Årsmötet uppdrar åt styrelsen att snarast möjligt utse en valberedning, som förutom att
förbereda valen till nästa årsmöte också kan finna två nya suppleanter under året.
Göran H presenterar en speciell marknadsföringsplan för lansering av filmen Bättre
Hästhållning och en fördelning av geografiska områden för kontakter med ridklubbar.
Även kennel- och brukshundsklubbar bör kontaktas. Frågan hänskjuts till styrelsen för
vidare hantering.
Göran H har gjort en kortfattad presentation av Föreningen SoL-Film att tillsammansn
med en trailer för filmen Bättre Hästhållning presentera vid NB-konferensen och vid
andra samlingar, vilket godkänns av årsmötet.
Årsmötet beslutar att bli medlemmar i Skogshistoriska Sällskapet.

Årsmötets deltagare föreslår 5 eller 6 maj för ett konstituerande styrelsemöte, och
ordförande ges i uppdrag att utröna lämpligaste dag av dessa.
Ett tack riktas till avgående styrelsesuppleanterna Alf Öster och Jenny Höglund för deras
insatser i föreningen.
Ett tack riktas också till personalen på Clarebergs Ridskola för deras fina anordnade runt
årsmötet.
§ 17

Avslutning

Ordförande förklarar 2015 års ordinarie årsmöte för avslutat.

Vid protokollet

Ralph Engstrand
Justeras

Anders Axelsson

Göran Holmberg

