Verksamhetsberättelse för LRF´s kommungrupp Stenungsund 2016:
Styrelsen för Stenungsund kommungrupp I Västra Götalandsregionen avger följande rapport för
verksamhetsåret som gått:
Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande: Katarina Johansson
Vice Ordförande: Per-Arne Larsson
Sekreterare: Inger Bengts
Övriga ledamöter: Daniel Svensson
Agne Nilsson
Joakim Pettersson
Hans Johansson
Sammanträden:
Under året har 1 fysiskt styrelsemöte ägt rum, den 5 Oktober 2016.
Därutöver har kommunikation skett via mail och telefon.
Representation:
Regionsstämman i Vara den 21 Mars 2016.
Fullmäktige: Daniel Svensson, Agne Nilsson
Övrig representation:
9:e Maj: Katarina medverkar vid vårens ordförande träff på Strömma naturbruks gymnasium.
Kommungruppslyftet diskuteras, dvs diskussion kring vilka frågor LRF bör prioritera och hur de
lämpligast presenteras
3:e September: Katarina besöker Centergruppen för diskussion kring Stgd´s naturvårdsprogram
20:e September: Äganderättskväll med fokus på länsstyrelsens krav på utrivning vid småskalig
vattenkraft. Vi besöker Joakim och hans familj, medverkar gör Erik Evestam, tjm LRF
26:e September: Katarina medverkar i Work-shops kring 8-fjordar projektet.
29:e September: Joakim medverkar på SLAM seminarium i Uddevalla
29:e September: Inger medverkar vid höstens ordf träff. Från regionsstyrelsen medverkar Elin
Johansson och från personalen Birgit Jönsson. Kvällen är en öppen dialog där medlemmarna styr
innehållet som kom att kretsa mycket kring äganderätts och markintrångs frågor.
Övriga skrivelser och händelser:
30:e Mars: Yttrande kring Stenungsunds naturvårdsprogram lämnas in. (Finns att läsa i sin helhet på
www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/vastra-gotaland/kommungrupper-i-vg/stenungsund)
29:e April: Yttrande insänds till länsstyrelsen angående deras förslag till beslut kring utökat
strandskydd.
(Finns att läsa i sin helhet på www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/vastra-gotaland/kommungrupper-ivg/stenungsund)

Vid överklagandet som skulle varit insänt senast den 7 Oktober fick inte kommungruppen lämna in
något – då det endast var markägare som hade den möjligheten.
22:e Maj Utvärdering kring SV´s förbättringsarbete lämnas, vilket följdes av dialog med dem kring
eventuellt framtida samarbete.
28:e Augusti skickas en debattartikel om småskalig vattenkraft till våra lokaltidningar. Tyvärr
publicerades denna aldrig. (Finns att läsa i sin helhet på www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/vastragotaland/kommungrupper-i-vg/stenungsund)
11:e Januari: Debattartikel om strandskyddet skickas in till våra lokaltidningar. (Finna att läsa i sin
helhet på www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/vastra-gotaland/kommungrupper-i-vg/stenungsund)
Vid förra årets årsmöte fick styrelsen i uppdrag att återkomma med ett förslag på hur den lokala
organisationen skall se ut. Förslag på sammanslagning hade då inkommit från Ucklum/Spekeröds
lokal avdelning.
Kommungruppens bedömning: Vi föreslår att behålla den lokala organisationen så som den ser ut
idag tillsvidare.
Sammanfattning av diskussionen: I dagsläget är inte detta något som Ödsmål/Norum och Jörlanda
lokalavdelning eftersträvar. Det har hittills inte varit några svårigheter att tillsätta styrelse till
Ucklum/Spekeröds lokal avdelning. Vi är mycket tveksamma till att aktivitetsgraden markant skulle
öka genom en sammanslagning. I dagsläget ser vi en styrka i att ha 3 lokalavdelningar i kommunen.
Traditionsenligt har det blivit så att lokal avdelningen då ofta, (men inte alltid) även bjuder in övriga
kommunens medlemmar när en aktivitet ordnas. På detta sätt vinner vi både en valfrihet, och en
möjlighet att använda ekonomiska medel genom aktivitets stöd. Kommungrupps styrelsen
diskuterade denna fråga i början av Oktober. Vi beslutar därför att alla lokal. avd. ordf. tar upp
denna diskussion på respektive årsmöte.
Medlemsantal:
Antalet medlemmar var den 31/12 2015 303 personer. Medlemsantalet den 31/12 2016 var 287
personer.
Verksamhetsplan:
Kommungruppens styrelse har för avsikt att fortsätta sitt arbete med att skapa goda relationer till
Stenungsunds kommunpolitiker. Vi vill bevaka och arbeta för att de gröna näringarna beaktas i de
beslut som fattas på kommunal nivå.
Den 28 Februari kommer vi i ett samarbete med Hushållningssällskapet bjuda in till en dikningskväll
där Lars Olrog från Hushållningssällskapet medverkar
Ev Skogskväll ”Möjligheter till ökad hållberhet genom nya användningsområden av skogsråvara”
under hösten.

Katarina Johansson
Ordförande LRF´s kommungrupp Stenungsund

