LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Uddevalla
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Anmält förhinder: Lars Olsson
Ej anmält förhinder: Per Olof Jacobsson
Från valberedningen deltog Anders
Wikström

2016 01 14
Närvarande: Nils Mellin, Torsten Torstensson,
Bo Olsson, Per Jacobsson, Stig Olsson,
Johanna Ramneskär, Lars Carlsson

1 Hälsar välkommen till årets första möte, extra välkommen till Anders
Wikström, valberedningen
2 Genomgång av föregående protokoll
3 Verksamhetsberättelsen behandlas. Godkännes
4 Beslutar kring organisation av årsmötet, se § 16
5 Biotopskydd för Sund. Beslut: skicka utan erinran/synpunkt
6 Diskuterar detaljplan för Berg. Beslut: sända synpunkt över att 10 tomter
skall bebyggas på ren åkermark
7 U-a energis nye VD. Ordna kväll för sammanträffande. Beslut: Johanna ber
om förslag ang tid
8 Nyanställd kostchef. Ordna kväll för sammanträffande. Osäkerhet råder
kring anställningsförhållandet. Beslut: Stig skaffar information och ber om ev.
förslag ang tid.
9 Antibiotika konferens i Uddevalla. Kopierar delar av Ekocentrums
(Göteborg) konferens i ämnet i november 2015. Dag: 4 april, eftermiddag och
kväll på Högskolan, Clara Hyltback, LRF (Boråskontoret) samt Kerstin
Wennebro, Vuxenskolan ingår ihop med Torsten och Stig i ledningen för
arrangemanget. LRF Väst täcker in kostnader upp till max 20 000:-.
10 Diskuterar kontakter med partiföreträdare. Gäller inte minst fortsatt
behandling under 2016 av Vattendirektivet ur ett kommunalt perspektiv.
Christer Jansson, LRF, kontaktas i första hand, senare kommunens miljöchef,
Martin m fl.
Bokenäset prövar för 2016 att ha partiföreträdare vid lunchmöten
11 Vilt, jakt, gäss. Ta fram en kartbild över gässens skador. När, Var, Hur
betar gässen. Per tar kontakter med viltansvariga, bl a Robert, LRF, Ronny
Johansson, LRF regionstyrelsen, Östen, Bokenäset LRF
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12 Valberedningen träffats innan julhelgen samt i mellandagarna. Per
Jacobsson anmält i ett tidigt stadium att han önskade avgå. Anders understryker
att det är svårt för en valberedning att ta emot en avsägelse sent, (när
valberedningen redan haft ett par möten + telefonkontakter). Styrelsen anser
att en förhållandevis stor styrelse är ingen belastning för kommungruppens
verksamhet, ej heller ingen kostnad. (ordf. synpunkt: att inrätta ett arbetsutskott
2016)
13 Behandlade LRF förslag kring kommungruppernas
verksamhet,/organisation
a)Vad skall, bör och kan kommungruppen göra ?
b)Vem gör vad i kommungruppen ?
c) kommunernas ansvarsområden, här kan vi (från LRF) påverka
14 Ny landsbygdsplan är utarbetad. Krister Olsson, U-a kommun, har/tar
kontakt med våra tre LRF avdelningar för samrådsmöten. Kommungruppen
skriver yttrande senare. Vi var osäkra på var i en tidsplan landsbygdsplanen
ligger. Beslut: Stig följer frågan, meddelar oss senare
15 Nils uppmanar styrelsen att stödja valberedningen med personförslag, inte
minst från vår största avdelning, Bokenäset. Framhåller: alla söker personer,
det är bråttom!!
16 Allt kring dörrar, larm, matsalen:

Stig och Johanna

Dörrvakter, hälsar välkomna:

Bo och Rolf

Supé: alla hjälper till med framdukning, avdukning, ställa i ordning matsalen
efter årsmötet mm. Stig har kontakt med köket, skaffar ev. dricka.
Kontakt med till Lars Tysklind innan/under/efter årsmötet:

Torsten, Nils

16 Mötet avslutas, ordf. tackar för ett möte med många bra inlägg. Tack.

vid protokollet
Nils Mellin
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