Årsmöte med kommungruppen
Lidköpings kommungrupp har haft årsmöte på Sparbanken i Lidköping inför ca 40-talet intresserade
medlemmar.
Först ut var John Andersson, projektledare Energigården på Agroväst och Nils Gustavsson energirådgivare på
Lidköpings kommun. De berättade om Energigården där syftet är att ur ett lokalt producent- och kundperspektiv
vara en samlande och pådrivande kraft i utvecklingen av förnybar energi i västsvenska lantbruket. Målet är att
ersätta 5 TWh fossil energi med förnybar energi till år 2020. Jord- och skogsbruket kan spara hälften av
energiåtgången utan minskad livsmedelproduktion
eller leverans av skogsprodukter. Just nu söker man
efter en lämplig gård som kan passa som en
energigård där man kommer att investera i olika
energisparande lösningar och också kommer
fungera som en visningsgård för andra lantbrukare
och intresserade.
Sedan var det dags för Paul Christensson,
ordförande i LRF Västra Götaland, att berätta om
vad som händer i LRF och vår omvärld.
Frustationen är stor i leden för dubbelmoralen i
upphandlingen som kommer till uttryck här och var
senast i Nyköping. Paul ansåg att problemet började
med uppstramningen i djurskyddslagen på 90-talet
då näringen fick fördyrade produktionskostnader
och EU-inträdet 1994 som öppnade för importen.
Idag är tyvärr varannan tugga importerad vilket har
Paul Christensson, ordförande LRF VG, berättar om vad som
gjort att Sverige tappat ca 50 000 arbetstillfällen
händer inom LRF och vår omvärld. Foto: Thorwald Carlsson
samt att maten står utom vår kontroll vad gäller
uppfödningsmetoder och antibiotikatillsatser. Paul
berättade att LRF byter skepnad och branscherna närmar sig LRF, vilket Paul ansåg vara bra för LRF, med en
samlande mötesplats. Paul avslutade med att berömma allt arbete och ideell tid som lokalavdelningar och
kommungrupper lägger ner.
På årsmötet valdes till ordförande Carl-Fredrik Svederberg och till ledamöter valdes Charlotte Andersson,
Thorwald Carlsson, Lars Eliasson, Håkan Eriksson, Jens Gustafsson, Krister Ivarsson, Kristine Ivarsson, Erik
Pettersson, Peter Rahm och Kent Thorstensson.
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