LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF s kommungrupp i Uddevalla kommun

2015 10 14

Till
Styrelsen för LRF s kommungrupp i U-a
kommun
Anders Kvist, chef Upphandlingsenheten
Liss-Lott Svendsen, kostchef

Styrelsemöte 2015 10 21 kl 18.30
Plats LRF s exp, Skansgatan
Ring 0708 102368 (Nils) för att få portkoden om ingången är låst
Inbjudna: Anders Kvist och Liss Lott Svendsen, U-a kommun
Lars Larsson, kunnig i spec antibiotikainblandning i foder till
livsmedelsproducerande husdjur (helt förbjudet i Sverige sedan 1986 men
mycket vanligt förekommande i övriga EU länder)
Program. Del nr 1
18.30

Samling med kaffe/thé samt smörgås/kaka

19.00

Upphandling i två huvudformer, pkt 1 och 2
1) Hur kan våra medlemmar komma åt de upphandlingar
kommunen lägger ut? Vilken hjälp/vilka upplysningar kan
medlemmarna söka hos kommunen.
Avser framför allt:
a) dels att utföra en arbetsuppgift, t ex snöplogning
b) dels att sälja produkter i form av, t ex grönsaker
2) Hur sker upphandling av mat till "dagis", skolor, omsorg,
äldrevården? vilka regler/kriterier utgick Uddevalla kommun
ifrån vid senaste upphandlingen av livsmedel?
Dialog i form av synpunkter/frågor inflikas under pkt 1
och 2 ovan

20.20

Kort sammanfattning samt avslutning av pkt 1 och 2 (ovan)
-------------------------------------------------------------------------------

NILS MELLIN

nils.mellin@telia.com

Ordförande i LRF Uddevalla
Ödsmål 276
459 94 LJUNGSKILE

Tfn 0522 841 34

2(2)
Fel! Ingen text med angivet format i
dokumentet.

Program. Del 2
20.30

Styrelsemöte:
Insamlingen av namn för mjölkproduktionen i samband med
Backamodagarna blev mycket lyckat. Stort Tack till er som
ställde upp en eller båda dagarna
Vattendirektivet, hur går vi vidare?
Strandskyddet, 300 meter gäller nu generellt tills överklagningar
prövats, kan vi göra mer?
Upphandling av livsmedel, se ovan. hur går vi vidare?
Kommunens tillsynstaxa, kommunens kvalitet på
tillsynen/besöken av Bengt Westlund? dina erfarenheter. Går vi
vidare ?
Enskilda avlopp, slutna tankar - köra ut på åkermarken ?
Kretsloppet av bla fosfor, kalium, mikronäringsämnen, till viss
del kväve. Är medicinrester farliga? Har vi synpunkter? Stig O
och Torsten har läst in mer om detta
Årsmötet under januari och början av februari 2016
Tid och plats ?............................................
Servering?..................................................
Program, förslag ........................................
Info. Bokenäset LRF ordnar kväll, vecka 46, med riksdagsmän
Övriga frågor,
LRF - frågor för Tillväxt Uddevalla
Nästa möte, förslag på ev Snäckan med jultallrik
Mötet avslutas
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