Protokoll fört vid årsmöte för LRF:s kommungrupp i Uddevalla Kommun
2016-02-01
1. Årsmötet öppnas
Nils Mellin önskade all välkomna och öppnade årsmötet där ca 55 personer deltog.
a) Till mötesordförande valdes Carin Ramneskär
b) Till mötessekreterare och pressreferent valdes Annika Brohammer-Lönngren
c) Till protokolljusterare jämte årsmötets ordförande valdes Bo Olsson
2.

Fasställande av röstlängd
Nils Mellin informerade om antalet medlemmar och årsmötet godkände redovisningen.

3. Godkännande av kallelse och dagordning
Utskickad föredragningslista och kallelse godkändes.
4. Rapporter
a) Kommungruppens verksamhetsberättelse 2015. Berättelsen som var utsänd
tillsammans med kallelsen och föredragningslistan inför årsmötet, godkändes och lades
till handlingarna.
b) Inga övriga rapporter
5. Bestämmande av antal och val av styrelseledamöter i kommungruppen
Valberedningen föreslog:
a) Antal ledamöter i styrelsen föreslogs av valberedningen till 8 st. Efter omröstning på
mötet beslutades att styrelsen skulle bestå av 10 personer.
b) Valberedningen föreslog följande styrelseledamöter på 1år:
P-O Jacobsson, Lane Ryr
Stig Olsson, Medhoppen, Bäve Lane Ryr
Nils Mellin Ödsmål, Ljungskile
Bo Olsson Högen, Ljungskile
Rolf Hermansson, Ljungskile
Lars Carlsson, Bokenäset
Östen Ramneskär, Bokenäset
Lars Olsson, Dramsvik Ljungskile
Mötet föreslog på 1 år:
Torsten Torstensson, Ljungskile
Axel Olsson, Ljungskile
Årsmötet beslutade att välja dessa ( 10 st)
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c) Valberedningen förslog Nils Mellin till kommungruppens ordförande på 1 år.
Årsmötet beslutade välja honom.
d) Valberedningen föreslog följande personer till fullmäktige vid regionförbundets
stämma 21 mars i Vara:
Östen Ramneskär,
Stig Olsson,
Linda Lundell,
Nils Mellin,
Lars Carlsson,
Som ersättare
Rolf Hermansson,
Johanna Ramneskär,
Lars Olsson,
Anders Forsberg,
Anders Wikström
Årsmötet beslutade att välja dessa.
e) Som vattenvårdsansvariga förslogs:
Per-Olof Jakobsson,
Annika Brohammer-Lönngren,
Och som ersättare:
Bengt Pettersson
Årsmötet beslutade välja dessa.
f) Som LRF ledamöter i älgförvaltningsområdena inom Uddevalla Kommun har
Kommungruppen för åren 2015-17 föreslagit:
Nr 2: Östen Ramneskär
Nr 3: Ingen från Uddevalla
Nr 4: Per-Eric Hermansson
Dessa kvarstår fram till 2017.
6. Inkomna motioner och skrivelser
Inga motioner fanns att behandla.
7. Kommungruppens verksamhetsplan 2016
Nils Mellin meddelade att någon direkt plan inte finns för verksamheten eftersom arbetet
är helt beroende av vilka frågor som uppkommer under året.
I arbetet kommer bevakning av detaljplaner, intrångsfrågor, vattendirektivet och
kostfrågor att vara tunga frågor även 2016.
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8. Övriga frågor
a) Torsten Torenstensson informerade om ett kommande viktigt seminarium om
”Antibiotiska Restistens- En global, regional och lokal utmaning”, där LRF tillsammans
med Ekocentrum bjudit in forskare och politiker för att diskutera detta ämne. Seminariet
kommer att anordnas den 4 april och Torsten uppmanade så många som möjligt att
anmäla sig till detta.
b) Katarina Johansson, Regionsstyrelsen LRF, informerade om kommande seminarium
under våren det första rörande olika märkningsbeteckningar av livsmedel ” Hitta rätt i
märkesdjungeln” och det andra om ”Skog och Hållbarhetsfrågor”.
Hon informerade även kort om vilka frågor som LRF i Västra Götaland aktivt arbetat
med under året samt delade ut information om hur antibiotikaanvändningen och
antibiotikaresistensen ser ut i inom EU.
c) Carin Ramneskär konstaterade avslutningsvis att det i styrelsen om 10 medlemmar
inte valts in en enda kvinna för 2016 och hon hoppades på en förbättring på nästa
årsmöte.
9. Avslutning
Ordförande Carin Ramneskär tackade alla för visat intresse, avslutade årsmötet och
välkomnade därefter kvällens gäst Lars Tysklind från Liberalerna.

……………………………………
Carin Ramneskär
Ordförande

…………………………………….
Bo Olsson
Justeringsman

Vid protokollet:

…………………………………………
Annika Brohammer-Lönngren
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