Presentation – föreslagen ny ordförande och föreslagna
nya styrelseledamöter för LRF Västra Götaland
Sofia Karlsson, föreslagen som ny ordförande för LRF Västra
Götaland
Jag heter Sofia Karlsson. Min man Magnus och jag driver tillsammans en gård i Flakeberg som ligger
mellan Grästorp och Vara. Vi har på gården slaktgrisproduktion, spannmålsodling och vindbruk.
Spannmålsodlingen drivs i ett bolag tillsammans med fyra andra delägare. Det fungerar mycket bra,
särskilt för oss som småbarnsföräldrar efter som det också tar mycket tid. Dessutom är det roligare att
ha arbetskamrater. Vi har fyra barn, Sven 12 år, Malte 9 år, Astrid 6 år och Stina 5 år.
Just nu läser jag sista året på en treårig högskoleutbildning i Grythyttan som benämns Kulinarisk kock
och Måltidkreatör. Det är roligt och ger mig en stor inblick i vad som händer med en del av våra produkter när de når konsument. Dessutom ger det mig en möjlighet att tala för och berätta om hur råvarorna produceras. Att mitt i livet (jag är 43 år) börja studera, kan tyckas som ett stort steg och det är
det, men är fantastiskt roligt och utvecklande.
Livet fram tills nu har bestått av tekniskt gymnasium i tre år och efter detta åkte jag som au-pair ett
halvår till Australien, kom hem och jobbade som lärarvikare en tid. Utlandet lockade sedan igen och
det bar av till Schweiz som au-pair i nästan två år. Jag kom hem till Flakeberg och kände att det var
lantbruket med dess fantastiska möjligheter och utmaningar jag ville jobba med. Läste en 25-veckors
grundkurs på Sötåsen och därefter jobbade jag nästan 15 år på olika grisgårdar med smågrisproduktion. Större delen av denna tid som ansvarig för produktionen. Det var ett jätteroligt jobb som jag
trivdes väldigt bra med. Jag gjorde ett kort uppehåll på cirka tre år då jag jobbade först som receptionist men sedan med fraktdokumentation och kundreskontra på ett företag i Vänersborg. I samband
med att de första barnen kom, jobbade jag mer och mer hemma på den egna gården tillsammans med
Magnus. När jag nu studerar hjälper jag idag till i vårbruk och skörd i mån av tid samt att jag är ordförande i växtodlingsbolaget.
Jag har haft förmånen att vara förtroendevald inom lantbruket i många år. Min bana inom LRF började
i LRF Ungdomen Skaraborg där jag satt i styrelsen i sju år varav de sista som ordförande. Därefter satt
jag i LRF Ungdomens riksstyrelse i fem år. När jag slutade där valdes jag in i länsförbundsstyrelsen i
Skaraborg. Jag slutade ett år innan sammanslagningen av regionen eftersom våra två sista barn föddes
tätt och det var svårt att få tiden att räcka till. När sedan förfrågan kom från valberedningen att sitta i
interimsstyrelsen för LRF Västra Götaland kunde jag inte tacka nej till denna utmaning och sitter sedan dess i regionstyrelsen. Utöver detta är jag ordförande i Lantmännens distriktsstyrelse i Västra
Skaraborg. Jag sitter också i LRF Försäkrings styrelse sedan tre år tillbaka. Våra barn går på ett föräldrakooperativ och där var jag tidigare kassör i nio år.
Detta blev ett långt brev med en uppräkning av delar av vad jag gjort tidigare i mitt liv. Jag känner mig
stolt över att vara bonde i Västra Götaland. Vi har stor potential att bedriva verksamhet här i vårt län.
Det finns många utmaningar, vissa av den hemma på gården som vi själva ansvara för, men vissa som
vi behöver hjälpas åt att lösa. Där har LRF en viktig roll, för tillsammans skapar vi skillnad.
Tveka inte att höra av dig om du undrar över något eller bara vill prata en stund.
Vänliga hälsningar Sofia Karlsson, asofia.karlsson@telia.com, 073-038 42 64
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Ingrid Pettersson, föreslagen som ny styrelseledamot för LRF
Västra Götaland
Jag är 40 år. Uppvuxen på en mjölkgård utanför Grästorp. Har sedan jag slutade gymnasiet arbetat
med grisar. Efter några år som djurskötare på olika gårdar arbetade jag som förman i åtta år. Sedan
drygt åtta år tillbaka frilansar jag som avbytare på grisgårdar. Mitt intresse för att resa har även gjort
att jag arbetat med lantbruk utomlands några omgångar.
I snart 15 år har jag varit engagerad i LRF på olika sätt. Från 2002 - 2009 var jag ledamot och ordförande i LRF Ungdomen Skaraborgs styrelse. 2006 - 2009 var jag även ledamot i LRF Ungdomens
riksstyrelse.
Mitt engagemang i LRF Ungdomens riksstyrelse gav mig möjligheten att kandidera till ett styrelseuppdrag på EU-nivå. 2009 - 2013 var jag vice president i paraplyorganisationen för unga lantbrukare
inom EU (CEJA). Var under 2014 ledamot i LRF Vara Kommungrupp.
Har det senaste året även varit ledamot av SV Skaraborg. Ett uppdrag som jag ser som viktigt då SV
kan vara en stor resurs för LRF.
Min fritid tillbringar jag mycket tillsammans med mina vänner. Både de i Sverige och de som jag
genom tidigare styrelseuppdrag har över hela Europa.
Att bli föreslagen till LRF Västra Götalands styrelse känns mycket hedrande och spännande. Jag vill
gärna använda mina kunskaper och mitt engagemang för lantbruket och arbeta för LRF Västra
Götalands medlemmar. Ser fram emot mot stämman och hoppas att jag ska få medlemmarnas förtroende att driva deras frågor.
Ingrid Pettersson, Skarstad, Vara, ingrid.pettersson.3@gmail.com, 070-277 73 13

Ruben Enochsson, föreslagen som ny styrelseledamot för LRF
Västra Götaland
Jag heter Ruben Enochsson. Föddes 1965 och har sedan dess varit min hemort trogen.
Byn, där jag bor med fru, barn och katter, heter Vänga och ligger 20 km nordväst Borås. Det är en
skogsbygd, så min gård består av mestadels skog. Jag jobbar lite med skog, vaktmästeri och snöröjning, men till största delen jobbar jag i Farmartjänst, Borås.
För drygt 30 år sedan gick jag på Strömma lantbruksskola, en 2-årig jordbruksutbildning. Därefter en
termin på Dals Ed skogsbruksskola.
Vänga är en livlig och engagerad socken, så jag har följt med och involverat mej i föreningslivet, från
unga år. Det har så småningom lett till att jag satt med i LRFs kommungrupp i Borås, i flera år. Sedan
sex år tillbaka, är jag med i Södras förtroenderåd i Marks SBO.
Ruben Enochsson, rubenoch@telia.com, 0706-21 81 98
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