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Udvalgets opbygning:
Fagudvalget for gårdbutikker og lokalt direkte salg fra gården består af 6 medlemmer. Såfremt der ved
afstemning er stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Udvalgsmedlemmerne vælges af og blandt de økologiske landmænd med gårdbutik eller lokalt salg. Hvert
landmandsmedlemskab, som har gårdsalg eller gårdbutik tilknyttet gården, har én stemme på årsmøde for
Fagudvalg for gårdbutikker og lokalt salg. Stemmeretten og valgbarheden i forhold til fagudvalget følges ad
og kan overdrages fra landmandsmedlemmet til en ægtefælle eller en ansat, såfremt det meddeles
sekretariatet forud for og senest på årsmødet. Valget sker på et landsdækkende årsmøde, som afholdes i
forbindelse med generalforsamlingen i Økologisk Landsforening. Valgperioden for udvalgsmedlemmer er 2
år, således vælges der 3 udvalgsmedlemmer på lige år og 3 på ulige år på årsmødet.
I direkte forlængelse af årsmødet afholder udvalget sit konstituerende møde med valg af formand og
næstformand. I denne forbindelse fastlægges ligeledes dato og sted for udvalgets møder i det kommende
udvalgsår. Samtidig konstituerer udvalget sig mht. repræsentation i eksterne fora.
Udvalget kan også vælge at indbyde bestemte kompetence personer til at deltage i udvalgte møder eller
under behandlingen af specifikke emner.

Udvalgets arbejde:
Udvalget afholder 4-5 ordinære møder samt en udviklingsdag, regnet fra årsmøde til årsmøde. Udvalget har
til opgave på vegne af Økologisk Landsforening i overensstemmelse med de af bestyrelsen udstukne
retningslinjer og politikker at varetage de økologiske gårdbutikkers eller gårde med lokalt salg interesser
herunder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stalddørssalg og gårdbutikker med salg direkte fra gården
Mikroproduktion
Regelsæt og kontrol af ovenstående
Være opmærksom på mulige afsætningsforhold/afsætningsaktiviteter – specielt for denne
gruppe
Opsamling og udbredelse af viden og erfaringer
Arbejde aktivt for at fastholde og øge medlemsgrundlaget
Agere sparring til faglige- og fagpolitiske opgaver og projekter
Styrke netværket og sammenholdet inden for de økologiske gårdbutikker og mikroproducenter
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•
•

Løbende være opmærksom på historier/mærkesager inden for økologiske gårdbutikker og
mikroproducenter til fag- og dagspressen
Bidrage til at løfte gennemførelsen af foreningens strategi, særligt på områder relevante for
udvalget

Udvalget er beslutningsdygtigt, når minimum halvdelen af udvalgets medlemmer er til stede. Beslutninger
træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Udvalgets formand har talsmandsfunktionen inden for området økologiske gårdbutikker. Økologisk
Landsforenings repræsentation i eksterne fora inden for fagområdet varetages ligeledes af udvalgets
medlemmer eller af udvalget udpegede repræsentanter for fagområderne, og det er udvalgets opgave at
samarbejde med andre foreninger/organisationer på området med interessesammenfald.
Fagudvalgenes arbejde inden for de forskellige områder er helt centralt i forhold til at synliggøre og skabe
opmærksomhed omkring både udvalgene og foreningen som sådan. Denne synlighed og opmærksomhed
bevirker, at udvalgene overfor nuværende og potentielle medlemmer er den naturlige indgang til
foreningen. Kurser, temadage, nyhedsbreve, Økologisk & Erhverv og pressen i øvrigt er naturlige
virkemidler til at give øget kendskab til foreningens arbejde.
Udvalget har besluttet, at fokusområderne i 2017-2018 skal være:
• Sparring om og afholdelse af 7-9 kursusdage i projekt ’Akademi for gårdbutikker……’
• Etablering af mentorordning om lokalt og direkte salg fra gården
• Mini-guide til opstart af gårdbutikker
• Stormøde for alle økologiske gårdbutikker i 2018
• I samarbejde med Mette Meldgaard (ØL’s rep. i arbejdet) arbejde for, at der i Stalddørspakken Fødevareforlig IV - bliver lavet en løsning, der giver bedre mulighed for direkte salg fra gården
Sekretariatsbetjening og økonomi:
Sekretariatsbetjening stilles til rådighed for udvalgets arbejde. Betjeningen omfatter mødeplanlægning,
udarbejdelse af dagsordener i samarbejde med forretningsudvalg/formandskab, produktion af
beslutningsgrundlag, referatskrivning, udarbejdelse af skrivelser mv. Sekretariatsbistanden koordineres
med arbejdet udført i øvrige udvalg og bestyrelsen.
I sager der vedrører udvalget, skal sekretariatet sikre, at udvalget eller udvalgets formand er orienteret. I de
situationer, hvor foreningens fagpolitiske konsulent har brug for input til høringssvar eller lign. kontaktes
udvalgets formand for en indledende afklaring af, hvorvidt det er alle eller kun enkelte af udvalget, der skal
inddrages i dialogen.
Udvalget er ikke en juridisk enhed. Bestyrelsen for Økologisk Landsforening fastsætter på baggrund af
udvalgets udarbejdede handlingsplaner og aktivitetsbudgetter, hvilke aktivitetstiltag der kan igangsættes
med bistand fra medarbejdere i Økologiens Hus. Der vil desuden være afsat midler til 5 møder, en
udviklingsdag samt sekretariatsbetjening, hvorimod sekretariatsbetjening (herunder bogholderi) inden for
projekter skal søges dækket inden for projektbevillinger.
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Honorarpolitik samt kørselsgodtgørelse vil følge de til enhver tid gældende retningslinjer udstukket af
Økologisk Landsforenings bestyrelse.
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