Årsmöte 2015 för LRF:s kommungrupp i Kungälv
Tid: 20 januari 2015, kl. 19:00–21:00
Plats: Kode Hemvärnsgård, Granatvägen 4, Kode
Närvarande: 58 medlemmar varav 15 kvinnor och 43 män
Protokoll:
1. Mötet öppnades av Johannes Löndahl. Miguel Odhner (S), Maria Kjellberg (MP) och Ove Wiktorsson (C) från kommunsstyrelsen för Kungälvs
kommun samt Ronny Johansson från regionstyrelsen LRF Västra Götaland hälsades välkomna som talare senare under kvällen. (Oppositionsrådet Anders Holmensköld (M) var inbjuden, men kunde inte
närvara och ersattes av Ove Wiktorsson.) En tyst minut hölls för att
hedra Dan Henriksson som avled under 2014.
(a) Johannes Löndahl valdes till mötesordförande
(b) Martin Gustavsson valdes till mötessekreterare, Ragnar Haraldsson valdes till pressreferent för årsmötet
(c) Hans Hansson 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 2015-01-08, kallelse till årsmötet har publicerats i Land
Lantbruk 2015-01-09 och 2015-01-16. Kallelse och föredragningslista
godkändes av mötet.
4. Rapporter
(a) Kommungruppens verksamhetsberättelse för 2014 lästes upp och
lades till handlingarna
(b) Det fanns inga övriga rapporter
5. Val av ledamöter och ansvariga
(a) Mötet beslöt att styrelsen skall innehålla 11 ledamöter
(b) Arne Larsson, Benny Olsson, Daniel Eliasson, Johannes Löndahl,
Lars-Olof Thorsson, Martin Gustavsson, Rikard Oscarsson, Robert Larsson och Ulf Karmark valdes om som styrelseledamöter
med mandattid på ett år; Julia Bengtsson och Roy Andersson
valdes som nya styrelseledamöter med mandattid på ett år.
(c) Johannes Löndahl valdes om som kommungruppsordförande
(d) 7 personer valdes som fullmäktige till regionförbundets stämma
23 mars 2015 i Vara: Arne Larsson, Benny Olsson, Erik Eliasson,
Ingemar Hansson, Johannes Löndahl, Martin Gustavsson och Rikard Oscarsson; som ersättare valdes Gunnar Arnesson, Ulf Karmark, Lars Harry Svensson, Ingemar Höckefors, Mats Andersson,
Robert Larsson och Daniel Eliasson.
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(e) Ulf Karmark valdes till vattenvårdsansvarig
(f) Styrelsen gavs mandat att vid behov själv utse övriga ansvariga
6. Det fanns inga inkomna motioner eller förslag till skrivelser
7. Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har upprättat förslag
till åtgärdsprogram för perioden 2015–2021. Åtgärdsförslagen kan få
mycket långtgående konsekvenser för de gröna näringarna och skall
i ﬂera fall verkställas av kommunerna. En diskussion med Kungälvs
kommun skall börja efter årsmötesförhandlingarna.
8. Verksamhetsplan för 2015:
Styrelsen kommer bevaka och vid behov agera avseende förslag till
vattenskyddsområde för Göta älv, planerad 400 kV-ledning SkogssäterStenkullen, planerad anslutning i Kareby av Marstrandsvägen till E6,
VA i kustzon, rensning av kommunala diken, biogödsel från Kungälvs
kommun, förslag till åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt,
lokalproducerat livsmedel till kommunens skola och äldreomsorg, samt
bildande av naturreservatet Marstrand. När nya ärenden efterhand
uppkommer under året kommer kommungruppen hantera dessa på
lämpligt sätt.
Styrelsen kommer också 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.
9. Övriga frågor
(a) Det ﬁnns ett förslag om att minska antalet deltagare vid regionförbundets stämma från 250 till 175 fr.o.m. 2016. För Kungälv
skulle detta innebära att fullmäktige minskar från 7 till 5 personer.
(b) Arbetsmiljöverket kräver fr.o.m. 2015-01-01 att man skall ha avklarat teoretiskt och praktiskt prov om man skall arbeta med
motorsåg som anställd, på annans fastighet eller vid gemensam
arbetsplats.
(c) Ingemar Höckerfors tackades för sin tid i styrelsen
(d) Gunnar Arnesson yttrade sig positivt över styrelsens arbete
10. Mötet avslutades av Johannes Löndahl

Martin Gustavsson, mötessekreterare

Johannes Löndahl, mötesordförande

Hans Hansson, protokolljusterare
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