Årsmöte 2017 för LRF:s kommungrupp i Kungälv
Tid: 24 januari 2017, kl. 19:00–19:30
Plats: Kode Hemvärnsgård, Granatvägen 4, Kode
Närvarande: 41 LRF-medlemmar från Kungälvs kommun, fördelat på 7
kvinnor och 34 män, därav 4 medlemmar under 36 år.
Protokoll:
1. Mötet öppnades av Johannes Löndahl. Djurskyddsinspektören Tomas
Gideflod från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Elin Johansson
från regionstyrelsen för LRF Västra Götaland samt musikern Linus
Claesson från Askerön hälsades välkomna.
(a) Johannes Löndahl valdes till mötesordförande.
(b) Martin Gustavsson valdes till mötessekreterare
(c) Bengt Gustavsson valdes till protokolljusterare jämte årsmötets
ordsförande.
2. Röstlängden fastställdes till de som var närvarande.
3. Inbjudan med föredragningslista till årsmötet levererades med post till
medlemmarna omkring 2017-01-10, kallelse till årsmötet publicerades i
Land Lantbruk 2017-01-13 och 2017-01-20. Kallelse och föredragningslista godkändes av mötet.
4. Rapporter:
(a) Kommungruppens verksamhetsberättelse för 2016 lästes upp och
lades till handlingarna.
(b) Martin Gustavsson och Elin Johansson gav en kort rapport från
riksförbundsstämman 2016.
(c) Inga övriga rapporter.
5. Val av ledamöter och ansvariga:
(a) Mötet beslöt att styrelsen skall bestå av 11 ledamöter.
(b) Benny Olsson, Daniel Eliasson, Johannes Löndahl, Julia Bengtsson, Lars-Olof Thorsson, Martin Gustavsson, Nathalie Fridell, Rikard Oscarsson, Robert Larsson, Roy Andersson och Ulf Karmark
valdes om som styrelseledamöter med mandattid på ett år.
(c) Johannes Löndahl valdes om till kommungruppsordförande.
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(d) 5 personer valdes som fullmäktige till regionförbundets stämma
20 mars 2017 i Vara: Johannes Löndahl, Martin Gustavsson, Viktor Brycke, Daniel Eliasson och Benny Olsson; som ersättare valdes i turordning Gunnar Arneson, Nathalie Fridell, Beatrice Andersson, Robert Larsson och Rikard Oscarsson.
(e) Ulf Karmark valdes till vattenvårdsansvarig.
(f) Styrelsen gavs mandat att vid behov själv utse övriga ansvariga.
6. Motioner och skrivelser
(a) Det fanns inga inkomna motioner eller förslag till skrivelser.
7. Verksamhetsplan för 2017:
Styrelsen kommer fortsätta att bevaka och vid behov agera avseende
förslag till vattenskyddsområde för Göta älv, planerad 400 kV-ledning
Skogssäter-Stenkullen, planerad anslutning i Kareby av Marstrandsvägen till E6, VA i kustzon, rensning av kommunala diken, åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt, lokalproducerat livsmedel till
kommunens skolor och äldreomsorg, biogödsel från Kungälvs kommun,
revidering av kommunens översiktsplan, samt saluhall för lokalproducerad mat. När nya ärenden efterhand uppkommer under året kommer
kommungruppen hantera dessa på lämpligt sätt.
Styrelsen kommer även fortsätta föra en dialog med politiker och tjänstemän i Kungälvs kommun om dels kommunens långsiktiga planering
och förutsättningar för de gröna näringarna i kommunen, och dels aktuella ärenden där externa aktörer vill göra stora intrång i lantbruket
och skogsbruket.
8. Övriga frågor:
(a) Ingrid Thomasson och Emma Wennberg som representerade utvecklingsrådet för Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i Kungälv
informerade om SV:s verksamhet t.ex. firande av 50-årsjubileum
under 2017. LRF-medlemmarna uppmanades till genomförande
av studiecirklar kring ämnen som berör lantbruket, t.ex. markäganderätt och intrång.
(b) Gunnar Arneson föreslog att kommungruoppen genomför en ”mingelkväll” för unga i LRF.
9. Mötet avslutades av Johannes Löndahl.

Martin Gustavsson, mötessekreterare

Johannes Löndahl, mötesordförande

Bengt Gustavsson, protokolljusterare
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