Protokoll fört vid Herrljunga LRF kommungrupps
årsmöte 27 januari 2014
1a. Årsmötet öppnas och som mötesordförande valdes Roland Pettersson
1b. Till sekreterare och pressreferent valdes Martin Larsson
1c. Till protkolljusterare jämte årsmötets ordförande valdes Yngve Johansson
2. Fastställande av röstlängd beslutas att vänta med tills behov uppstår
3. Kallelse och föredragningslista godkändes
4a. Verksamhetsberättelsen lästes upp
4b. Inga övriga rapporter fanns
5a. Antalet ledamöter i kommungruppen beslutades vara 8 stycken
5b. På mandattid av 1 år till kommungruppens styrelse valdes:
Gun-Britt Johansson Eggvena,

Eivor Ottosson Hudene

Jonas Holgersson Vesene,

Birger Karlsson Herrljungabygden

Roland Pettersson Eriksberg,

Marie-Louise Andersson Alboga-Od

Martin Larsson Skölvene,

Birger Yngvesson Bråttensby

5c. På mandattid av ett år till ordförande för kommungruppen valdes Marie-Louise
Andersson
5d. Till fullmäktige inför 2014 års regionstämma i Vara valdes:
Marie-Louise Andersson,

Roland Pettersson

Jonas Holgersson,

Lars-Göran Johansson

Martin Larsson,

Hans-Erik Blidstam

Jörgen Holmberg.
Till ersättare för dessa valdes:
Carl-Olov Holmström,

Torbjörn Johansson

Ernst Marcusson,

David Johansson

Uno Carlsson,

Birger Yngvesson

Esbjörn Vikingsson
5e. Till vattenvårdsansvarig valdes Rune Johansson
5f. Till viltansvarig valdes Kjell Åkesson

6. Ett förslag på motion från Herrljunga kommungrupp till regionstämman lästes upp av
författarna Hans-Erik Blidstam och Jörgen Holmberg. Motionsförslaget har inte varit
inlämnat till kommungruppen inför årsmötet och saknar därmed möjlighet att antagas.
Årsmötet beslutar att skicka motionen vidare till kommungruppen för behandling
7. Inga synpunkter på hur miljö- och livsmedeltillsynen fungerar i kommunen kom fram.
8. Under verksamhetsåret 2014 planeras det för träffar med politikerna i kommunen inför
valet. Bonnafikat på mejeriet fortsätter under vår och höst. Skolkontakten bedöms som
viktig och kommer att fortgå. Studiecirklar kommer att anordnas ihop med Vuxenskolan
9. Kommungruppen gavs i uppdrag att undersöka om de är möjligt att lägga ut en mall på
hemsidan som föräldrar till skolbarn kan använda och skicka in till kommunen för att ställa
krav på vilken mat som serveras i skolbespisningen.
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