Årsberättelse för Herrljunga kommungrupp av LRF 2013

Med inriktning ungdomssatsning och förnyelse startade vi året med årsmöte då
inbjuden gäst var LRF ungdomscoach Erika Ekesbo. Hon hade med sig 2 unga
företagare från Nossebro-Varatrakten. Kvällen blev givande och lokalen på
mejeriet var fullsatt. Medelåldern på deltagarna låg lägre än året innan då varje
styrelseledamot haft i uppgift att personligen bjuda in ungdomar.
Sedan föregående årsmöte har styrelsen sammanträtt 3 gånger i hel grupp och
därutöver i specifika arbetsgrupper. Styrelsen har bestått av 8 ledamöter
därutöver vattenansvarig och jaktansvarig.
Bonnafika på måndag förmiddag har genomförts sammanlagt 6 ggr i samarbete
med SV och Gäsene mejeri. Varje gång med intressant föredragshållare.
Samråd har skett med kommunen angående tillsynstaxorna och om möjligheten
att samordna tillsynsbesök med kontrollbesök från Sigill, resp Arlagården.
Framgång skönjes.
2 st så kallade ARENA-kvällar har hållits med hjälp av SV.
Den första handlade om integration och hölls tillsammans med Vårgårda
kommungrupp, kommunens integrationsamordnare och arbetsförmedlingen.
Som gäst var Marcus Lorsch, invandrad bonde från Fristad inbjuden att berätta
om sina erfarenheter av att komma till Sverige och bli bonde. Syfte var att få till
stånd en dialog för att möjliggöra arbete inom ”De gröna näringarna” för
människor från andra länder.
Den andra kvällen hölls med ämnet ”lokal upphandling”. Kostchef och 2
politiker ur tekniska nämnden med ansvar för den offentliga maten träffade
kommungruppsdeltagare för gemensam måltid och diskussion.
Skoldagen för alla 8:ondeklassare genomfördes igen i början av oktober. Denna
gång i Vesene på Gudmundstorp. Samarbetspartners var även i år Gäsene
Mejeri, Gäsene Hushållningsgille och SV. Nya sponsorer såsom Arla och Vara
lagerhus bidrog, samt som tidigare Sparbanken Alingsås. En lyckad satsning
även denna gång. Varmt tack till alla som bidrog.
Ungdomskväll på Mosslanda Pub och Konferens anordnades en fredagskväll i
november. Kvällen var välbesökt.

Styrelsen har varit väl representerad vid de samlingar som anordnats av vår
region. Att resa över ”gränserna” har flera av oss provat på utifrån avstånd och
ämnesområden.
I november deltog en ledamot i Kommungruppsdagarna på Sånga-Säby med
upptakt av LRF:s kampanj inför höstens kommande val.
Samarbetet med SV pågår i oförminskad skala och ter sig ovärderligt.
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