Verksamhetsberättelse för LRFs kommungrupp Stenungsund.

Styrelsen för Stenungsunds kommungrupp, i Västra Götalands regionen 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
Gustav Gunnarsson
Hans Johansson

Sammanträden:
Under året har 2 fysiska styrelsemöten ägt rum. (150901 + 151210)
Därutöver har kommunikationen skett via mail och telefon.

Representation:
Regionstämma
Fullmäktige: Per-Arne Larsson, Daniel Svensson

Övrig representation:
I övrigt har kommungruppen varit representerad genom styrelsen vid:
Katarina Johansson har medverkat vid vårens och höstens ordf. träffar. (150521 + 151005)
Gustav Gunnarsson, Inger Bengts och Katarina Johansson träffade kommunstyrelsens presidie, tillsammans
med LRF´s tjänsteman Erik Evestam den 16 Februari, för att diskutera de risker vi såg med ”Åtgärdsprogrammet
kring vattendirektivet”
Den 6 Juni hade allianspartierna i Stenungsund sitt uppstarts möte kring de ökade möjligheterna till att ställa
kvalitetskrav vid kommunal upphandling. Katarina Johansson medverkar.
Den 11 September arrangerar kommungrupperna kring Göteborgs området en gemensam aktivitet för att
uppmärksamma vårt goda läge i den svenska livsmedelsproduktionen, samtidigt som konsumenter uppmuntras
att skriva på ”for mjolken”. Katarina Johansson medverkar.

Övriga skrivelser och händelser:
Den 7 April skickades insändare till debattsidorna till våra lokaltidningar. Ämne: Konsekvenser om liggande
förslag till åtgärdsprogram till vattendirektivet genomförs. Denna publicerades den 12 April i STO tidningen.
Den 24 April skickades remiss svar från Stenungsunds kommungrupp till Vattenmyndigheten, kring
Åtgärdsförslaget till nya vattendirektivet.
Under sommaren och hösten har upprepade telefonkontakter tagits kring den nya upphandlingen med Pernilla
Fischerström, Länsstyrelsen, tjänstemän på Stenungsunds kommunkontor samt Ann Sagmann tjänsteman på
Upphandlingsbolaget i Göteborg.

Medlemsantal:
Antalet medlemmar den 31/12 2015 var 303 personer. Medlemsantalet den 31/12 2014 var 367 personer.

Verksamhetsplan:
Kommungruppens styrelse har för avsikt att fortsätta sitt arbete med att skapa goda relationer till
Stenungsunds kommuns politiker. Vi vill fortsätta bevaka och arbete för att de gröna näringarna beaktas i de
beslut som fattas på kommunal nivå.
Eventuellt (om intresse från medlemmarna finns) kommer vi att arrangera ett seminarium för våra medlemmar
kring ”Möjligheter till ökad hållbarhet genom nya användningsområden av skogsråvara”: Föredragshållare Lars
Pettersson

Katarina Johansson
Ordförande LRF´s kommungrupp Stenungsund

