
Program
Som medlemmar i Landshypotek har vi 
något gemensamt. Vi bor på en jord- och 
skogsbruksfastighet eller driver verksam-
het med gården som grund. Många av oss 
äger även skog eller har valt ett rikare liv på 
landet av andra skäl. Tillsammans äger vi 
också vår egen bank. 

Nu hoppas vi att vi snart får träffa dig 
på årets största medlemsevenemang 
– regionmötet! 

Vi samlas kring frågor som ligger oss nära, 
pratar om läget i Landshypotek, nätverkar 
och lyssnar till intressanta talare. I år har vi 
bjudit in John Widegren, ledamot i Miljö- 
och jordbruksutskottet och Johan Bergh, 
Professor vid Linnèuniversitetet och leda-
mot i KSLA för att prata om vad som händer 
med EU och skogen och hur skogen har en 
klimatroll som kolsänka. 

På plats finns även föreningens region- 
styrelse och representanter från  
banken regionalt och centralt. Det finns 
alltså många möjligheter att både knyta  
nya kontakter och få reda på mer kring  
vad som händer och planeras för i din  
bank och förening framöver. 

Hoppas vi ses den 29 mars! 

Johan von Kantzow
Ordförande i region Östgöta

PS! Vi välkomnar alla – bjud gärna med en 
vän eller familjemedlem som ännu inte upp-
täckt fördelarna med vår bank, och ägar-
skapet av den, till regionmötet. Möjligheten 
att rösta i föreningens frågor är däremot 
fortfarande exklusiv för dig som medlem.

Välkommen till årets stora medlemsmöte!
Mingel och registrering

Regionordförande Johan von Kantzow hälsar välkommen  
till årets regionmöte.

Johan Bergh, Professor vid Linneuniversitetet och ledamot KSLA 
– Skogens klimatroll som kolsänka, klimatåtgärder och virkesproduktion

John Widegren, ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet 
– Vad händer med EU och skogen - och hur stärker vi svenskt  
jordbruks konkurrenskraft?

Kaffepaus

•  Landshypotek Bank 2022 
Företrädare för Landshypotek Bank berättar om hur vår bank utvecklas 
för oss jord- och skogsbrukare och gårdsboende. Vi är ju både ägare och 
kunder i Landshypotek Bank. Bankens representanter pratar både om 
utvecklingen ekonomiskt och för oss som kunder. Vi får också ta del av 
vad som är aktuellt i Landshypotek lokalt.

•  Regionmöte 
Mötesförhandlingar. Val av ledamöter till regionstyrelsen och fullmäktige 
till föreningsstämman (enligt 31 § i föreningens stadgar) 
 
Representanter från föreningsstyrelsen berättar om föreningens 
aktiviteter och utveckling under året inklusive ekonomi och förslag till 
utdelning 2023.

Middag

Avrundning

15.15 

16.00
  

17.30

17.45

19.30

20.30 ca

Tid och plats  
Onsdag den 29 mars kl.15.15 - 20.30 på Collegium, Linköping.

Anmälan  

Anmäl dig senast den 23 mars på landshypotek.se/regionmote.  
Har du frågor kring anmälan är du välkommen att ringa Kundservice  
på telefon 0771-44 00 20.

Mer information om årets regionmöten, valberedningarnas förslag  
och inkomna motioner hittar du på landshypotek.se/regionmote.




