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Protokoll
Kommungruppens Årsmöte måndag 25 januari 2016
Grönnäs Kök o Bar
31 närvarande
§1
Mötet öppnas av ordförande Bengt Borgström, som hälsar kvällens gäst Sofia Karlsson,
ordförande LRF Väst välkommen.
1a/ Till ordförande för kvällens möte väljs Jan-Åke Bernsten
1b/ till sekreterare och pressreferent väljs Åke Niklasson
1c/ till justeringsperson väljs Marie Andersson
§2
Noterar att alla närvarande är medlemmar.
§3
Kallelse och föredragningslista godkändes
§4
a/ Bengt Borgström föredrog verksamhetsberättelsen, ur vilken kan nämnas
* träff i Tunge bygdegård med medlemmar och inbjudna kommunalpolitiker ifrån Ale och
Lilla Edet, om Vattenskyddsdirektivet
*ytterligare möten med kommunen om vattendirektivet, som resulterade i direkt medverkan i
kommunens remissvar.
* deltagande i ett EU – projekt ”Digigrow” tillsammans med kommunens näringslivsråd
* deltagande i ett ”samspel” mellan kommunpolitiker, tjänstemän och företagare, som går ut
på att förbättra och öka förståelsen om varandras roller och möjligheter till snabbare beslut.
* deltagit i ordförandeträff på Nuntorp
* tagit emot kommunalrådet Paula Örn på heldags gårdspraktik i maj
* deltagit i Aktivitet för Svensk mat på Kungstorget i Göteborg
* deltagit i möte om vildsvinsförvaltning i Tätortsnära miljö. Surte.
* deltagit i möten om planerade 400 kv ledningen Slogssäter (Thn) – Stenkullen
* deltagit i möten om ”Säkra Ridvägar” Hittills är 3 delsträckor färdiga, om c:a 20 km +
ytterligare 7 km färdigt för bygge, så fort pengar finns.
* i frågan om nytt vattenskyddsområde för Göta älv, har arbetet legat nere i väntan på ny
version, sedan flera kommuner skickat gamla förslaget på återremiss
b/ Inga övriga rapporter förekom

§5
Bestämmande av antal och val av styrelseledamöter i Kommungruppen
A/ Beslutar att styrelsen ska bestå av sex ledamöter
B/ Beslutar omvälja Bengt Borgström, Bo Carlsson, Jan-Åke Bernsten, Bethine Levin samt
Kenneth Olsson. Nyval av Ingela Thunberg
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C/ Beslutar att omvälja Bengt Borgström till ordförande
D/ Beslutar att till fullmäktige till regionstämman välja Bo Carlsson och Maria Eliasson.
Samt till ersättare i turordning välja Bethine Levin och Jan-Åke Bernsten
E/ Till vattenvårdsansvariga valdes Bo Carlsson och Jan-Åke Bernsten
§6
Inga motioner eller skrivelser har inkommit
§7
Kommungruppens verksamhetsplan för 2016 består i fortsatt arbete med vattendirektivet,
VSO Göta älv, Säkra Ridvägar, Markanvändningen i den nya ÖP som kommunen håller på att
arbeta fram, samt med den nya 400 kv ledning som Svenska Kraftnät vill dra genom
kommunen. Vidare vill styrelsen jobba med kommunal upphandling,
Ajournering för anförande av, Sofia Karlsson regionordförande.
Enligt Sofia Karlsson ska LRF 2016 fokusera på skog = Hållbart brukande och ökad
lönsamhet samt begränsa klövviltskador.
Mötet skickade med Sofia Karlsson följande:
• Förslag om att lyfta LRF Media, specialtidningar kostar alldeles för mycket för LRF
• Värna om svensk mat i skolan och att LRF hjälper till med motiveringen.
• Att LRF knyter starkare kontakt med Hushållningssällskapet.
• Att LRF Häst bör visa sig mer för hästföretagare och även profilera sig för hästägare
som har en gård.
§8
¤ Diskuterade och beslutade ge styrelsen i uppdrag skriva en motion till regionstämman om
att återinföra 2-åriga mandatperioder i kommungrupperna.
¤ Diskuterade och beslutade ge styrelsen uppdrag att skriva till Postnord och begära tidigare
postutdelning.
Som det varit senaste två månaderna, delas inte posten ut förrän 16.30 eller ännu senare hos
flera av våra medlemmar i kommunen. Det är efter kontorstid, och för sent för att få med ev.
svar innan gula brevlådor töms för dagen.
¤ Avtackning av Magnus Hansson för arbetet i kommungruppsstyrelsen
§9
Ordförande avslutar mötet
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Ordförande

Marie Andersson
justeringsperson
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sekreterare

