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Mötet inleds med att vi äter jultallrik, kaffe

1

Mötet öppnas av ordf Nils, särskilt välkommen till inbjudna
gäster. Redogör för medlemsutvecklingen. Den har vänt på ett
allvarligt sätt. LRF tappar stort vilket betyder allvarligt
svagare ekonomi, något vi inte varit med om på senare år
Bokenäset minskat 36 medlemmar, -10,4 %
Bäve Lane Ryr minskat 29 medlemmar, - 16,4 %
Forshälla minskat 14 medlemmar, -9,3 %
Ljungskile oförändrat, gratulerar!
Antalet medlemmar i U-a kommun är nu 724 st
Minskningarna betyder i medlemsintäkter (grovt räknat) ca
150 000:- bara i U-a. Minskningen i LRF Västra Götaland är
3245 st, -11,4 %, motsvarar i medlemsintäkter, (grovt räknat) ca
5,0 miljoner:-, motsvarar också närmare halva lönekostnaden för
vår personal i LRF Västra Götaland. En allvarlig situation för
LRF s framtida verksamhet.
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Genomgång av vattendirektivet, föredras av Nils, Östen, Bengt o
Annika

3

Genomgång tillsynstaxan, föredras av Stig. Höjning 3,3 %, större
höjning än konsumentprisindex. Inga klagomål framkom ang
kommunala besöken ute på gårdarna
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Bergtäkt på Terås 1:1 i Grinneröd. föredras av Bo Olsson LRF
bistod med skrivelse för överklagan. LRF mottagit tydligt beröm
från medlemmar

5

Antibiotikakonferens, Torsten och Stig deltagit/redogjorde.
Förslag finns på att ordna liknande konferens i U-a. Förslag
väntas av Torsten och Stig under vintern/våren 2016
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Markägarkväll i Landvetter, Östen, Bo och Nils deltagit

7

Upphandling, ny kostchef anställs i kommunen, Nils föreslog att
vi träffar alla partigrupper under våren, diskuterar bl a
upphandling, svensk mat. Svagt intresse från styrelsen. Beslut:
Bokenäset LRF tar delar av denna frågan och bjuder in olika
partiföreträdare till lunchmöten. Kommungruppen tar ansvar för
andra delar. Det gäller att LRF alltid verkar som opolitisk
organisation
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Biotopskydd vid Sund. Beslut: Torsten och Lars ansvarar för
ett yttrande (senast den 1 feb 2016) . Biotopskyddet berör
knappast jord-skogsbruk. Nils beställer förslaget till Torsten
och Lars, talar också med Lars Holmberg
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Uddevalla energis har ny VD. Beslut:Torsten och/eller Johanna
ordnar förslag till kväll när kommungruppen kan träffa honom
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Årsmötet 2016. Beslut: Stig har ansvar för lokal, mat mm.
övriga hjälper till
preliminär kväll: 1 feb 2016
Förslag på medverkan:
alternativ 1,Lars Tysklind (L). alternativ 2, Monika Didriksson
Nils kontaktar valberedningen: sammankallande Anders
Wikstöm, Per Olof Jacobsson, Niklas Hermansson, Svante
Olsson
Frågor som behandlades:
Utnyttja fastighetsregistret för att nå nya
medlemmar
Ha en färdig faktura åt våra medlemmar att fylla i när otillåtet
intrång uppstått
Landsbygdsupproret beskrevs av Linda och Johanna. De båda
ansåg att LRF skall medverka och stödja mer än vad som sker.
Nästa stora aktivitet i U-a blir långfredag den 25 mars 2016.
Landsbygdsupproret ihop med LRF var ytterst aktiva i höst när
just mjölkrisen var på allas agenda, inte minst framför slottet i
Stockholm, när alla namnunderskrifterna lämnades över till
landsbygdsministern.
Per Jacobsson meddelar att han ej står till förfogande för omval
för 2016.
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Nästa möte: Beslut: torsdag kväll den 14 jan 2016.
Valberedningen bjuds in då

13

Mötet avslutas, Vi önskade varandra

God Jul och Gott Nytt År
vid pennan

Nils Mellin
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