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Verksamhetsberättelse 2015 för LRF:s Kommungrupp Borås
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En bister kväll med mycket snönedfall samlades en tapper skara medlemmar inför årsmötet i
Rångedala bygdegård den 29 januari 2015. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar fick
styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med frågan om remissen om vattendirektivet för den
kommande femårsperioden. Styrelsen fick också i uppdrag att utforma en motion till
Regionstämman i Vara den 23 mars att vi vill ha två-åriga mandatperioder för förtroendevalda
i lokalavdelningar och kommungrupp. Ingemar Brink f.d. journalist på Borås Tidning och
informationsansvarig i lantbruks-kooperationen talade om ”Omsorg i djurskötseln – vart tog
Du vägen.
Under året har följande ingått i styrelsen:
Styrelsen har under 2015 bestått av nio ledamöter varav fyra kvinnor och fem män.
Ordförande har under 2015 varit Monika Hermansson Friedman, vice ordförande Mats
Englund och som sekreterare har Lotta Liedberg tjänstgjort. Övriga ledamöter i styrelsen har
varit Göran Nilsson, Marika Johansson, Monica Johansson, Roger Lundberg, Folke Röllgårdh
och Sven-Olof Salomonsson.

!

Kommungruppen har haft fem styrelsemöten, varav ett konstituerande möte under året.Vid ett
av styrelsemötena medverkade den nyvalde ledamoten i regionstyrelsen Ruben Enocksson
och informerade hur regionstyrelsen arbetar. Vid samma styrelsemöte informerade Ola
Johansson om kravet på vattendom för Vänga kvarn. Mötena har i cirkulerat inom
kommunen. Styrelsen har haft olika ansvarsområden och varit indelad i tre arbetsgrupper: 1)
Konsument och skolkontakter 2) Tillväxtplan/näringsliv, infrastruktur/energi/vägar, plan och
bygg, äganderätt och skog samt 3) Miljö, vatten, natur/kultur, skog, häst och djurskydd, vilt
och rovdjur och fauna.

!

LRF Borås kommungrupp har varit en mycket aktiv kommungrupp och i följt
verksamhetsplanen för 2015. Vi har medverkat med aktiviteter för våra medlemmar, skrivit
och deltagit med insändare/och inlägg i debatter i lokala tidningar/Radio samt jobbat och lyft
aktuella frågor som rör de gröna näringarna. Därutöver har kommungruppen besvarat
remisser till Borås Stad.
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Den 12 mars hade vi en temakväll om remissen för vattendirektivet med medverkan av
Christer Jansson LRF. Utöver våra medlemmar hade vi bjudit in kommunalråd och politiker i
kommunen. Christer redogjorde för vilka konsekvenser det skulle bli för jord- och skogsbruk,
boende på landsbygden och även kommunen om förslagen enligt remissen genomfördes.
Kvällen blev en ögonöppnare både för politiker och medlemmar.
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Vid regionstämman den 23 mars behandlades vår motion om en två-årig mandatperiod. Nedan
är ett utdrag ur Regionstämmoprotokollet.

!
Styrelsen avslog således motionen och hade ingen förståelse för vår önskan om två års
mandatperiod, vilket innebär att halva styrelsen väljs varje år. Den 9 juni antog
Riksförbundsstyrelsen nya stadgar för kommungrupper och lokalavdelningar i Västra
Götaland. Enligt § 8 i de nya stadgarna är det möjligt att välja styrelseledamöter på ett eller
två år.
Skolaktiviteten som LRF arrangerat i juni bar iväg till Unos djur där syftet var att inspirera
förskolebaren att se möjligheter till skapande av trä och lära sig av naturen.

!

Kommungruppen och dess lokalavdelningar medverkade i kampanjen ”Mjölkupproret”
genom att informera vid ett antal livsmedelsaffärer och samla in namn, fick kommungruppen
ihop 3 448 namnunderskrifter som skickades till Stockholm. Tillsammans med Ulricehamn,
Svenljunga och Tranemo kommungrupp hade vi en gemensam namnaktivitet den 12
september och fick in över 5 500 namn. En styrelseledamot från kommungruppen
representerade i mjölkupproret i Stockholm.
I oktober medverkade vi tillsammans med SV under hälsoveckan genom att marknadsföra
LRF i Borås och där bland annat alla kunde lyssna till Tommy Svensson.
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Den 3 december slöt kommungruppen sig samman med Fristad lokalavdelning som
resulterade till en trevlig mingelkväll på Vänga kvarn.

!
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Remissyttranden från kommungruppen : 1) Energi och klimat strategi Borås Stad 2)
Vattendirektivet.
Kommungruppens insändare/artiklar är under 2015: 1) ”Låt inte det bästa blir det godas
fiende 2) Vattenmyndigheten måste lyssna på sina kritiker 3) Det svenska jordbruket blöder 4)
Osäker framtid för vattnet vid Vänga kvarn 5) Fem mjölkbönder försvinner dagligen 6) Sent
stöd kan sänka jordbruk:”Akut kris” 7) Skriv på den svenska mjölken” samt 8) Vår
självförsörjningsgrad och beredskap ännu inte publicerad.
Kommungruppen har tillsammans med Swedol i Borås ordnat ett samarbete som resulterat till
att våra medlemmar erbjuds rabatter. De har också i år sponsrat 25 reflexvästar inför
mjölkuppropet-LRF Borås kommungrupp/Vi älskar svensk mjölk.

!

Styrelsen fortsätter att arbeta aktivt med att ha en bra dialog med Borås Stads politiker och
tjänstemän samt med andra intressegrupper. Se gärna vår hemsida som uppdateras
kontinuerligt.

!

Styrelsen för LRF Borås Kommungrupp ber att få tacka för förtroendet för det gångna
verksamhetsåret.

!
Rångedala 28 januari 2016
!
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