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1

Välkommen till julbord och styrelsemöte, välkommen till
Annika som bevakar vattenfrågor

2

Behandlar skrivelse från Sten Halleröd. Han lämnar synpunkter
utifrån en bygglovsansökan för sin dotter, "styrelsens agerande
när det gäller möjlighet att bygga på landsbygden, speciellt om
det går att odla något på marken".
Styrelsen konstaterar: LRFs kommungrupp har överhuvudtaget
aldrig behandlat/diskuterat nämnda bygglovsansökan under den
tiden som omfattade behandlingen av ansökan hos
Samhällsbyggnadsnämnden
Beslut: Stig och Nils tar personlig kontakt med Sten för att utreda
missförstånd

3

Vattendirektivet diskuteras. Annika bevakar möte ang våtmarker
den 30 januari 2017 på Bohusläns museum. För övrigt avvakta
beslut kring Vattendirektivet. Konstaterar att LRF haft stora
betydande framgångar för våra medlemmar

4

Ang avlopp, slutna tankar, antibiotika, ombyggnader mm
Insändare fanns på förslag,
vi konstaterar att Uddevalla tyvärr går "mot strömmen" när
läkemedelsrester sprids ut i miljön (åkermarken)
Beslut: Ev revidera förslaget till insändare, i övrigt bevaka frågan
intensivt, bl a undersöka hur ett 10- årigt avtal mellan kommun gödselbrunnsägare kan påverka vår fortsatta bevakning

5

Ang glyfosfat i primärzon, gäller i första hand Lane Ryr
Beslut: Ta fram skrivelse som sänds över till U-a kommuns
Miljöförvaltning

6

Vi vill träffa presidiet i Samhällsbyggnadsnämnden. tid i
december fanns ej
Beslut: Stig söker nytt datum i början av 2017

7

Ang valberedningen. Tre st skriftligt inbjudna. Per Olof sjuk
Anders hade ej ordnat ersättare. Bo närvarande ihop med Nils
Beslut: Lars tar åter kontakt med Östen, ev också Olle,
återkommer med förslag på ledamot från Bokenäsets LRF
Nils uppmanar närvarande att ta del, komma med förslag till
valberedningen ang ledamöter. Valberedningen behöver sannolikt
stöd
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8

Årsmötet den 30 jan 2017 på Kommunhuset
Beslut: Nils sänder ut per post inbjudan till samtliga medlemmar,
ca 650 st. Övriga frågor kring Årsmötet tas upp vid kommande
styrelsemöte i januari 2017

9

Ang massmediabevakning
Beslut: Torsten talar med lokalradion, har tidigare sänt över en
del faktaunderlag

10

Anmälde att kommungruppen gm Stig, Torsten, Nils deltagit i ett
större seminarium i Trollhättan (kvällstid) ang endast
äganderättsfrågor. Inledare var där Helena Jonsson, LRF s ordf
Vår kommungrupp omnämndes som ett gott föredöme vid
bevakning och lobbyarbete .

11

Nästa möte
Beslut: i början/mitten av januari 2017

12

Mötet avslutades med att vi önskade varandra
God Jul och ett Gott Nytt År
Tack för i år

vid pennan

Nils Mellin
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