LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Värmland

PROTOKOLL
Nr 2/2015
2015-02-20

Styrelsesammanträde
Tid

Kl 08.00 - 16.30

Plats

LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande, ej närvarande § 15 - del av § 27
Karl-Axel Ström, vice ordförande
Britt Marie Nordquist
Catarina Nilsson
Erik Forsberg
Johan Rydberg
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson, fr o m del av § 12
Elsa Lund Magnussen, fr o m § 11
Ola Axelsson
Robert Larsson, regionchef
Anna-Lena Holm, sekreterare

Övriga

Mats Bergling, § 13
Christina Bondesson, § 14
Torbjörn Andersson, § 14

§9

Öppnande, välkommen

Ordförande Patrik Ohlsson hälsade välkommen till dagens sammanträde samtidigt som han presenterade dagens upplägg. Årets styrelseutvärdering presenteras av Mats Bergling och därefter deltar LRF Värmlands revisorer för den
årliga revisionen. Meddelar också att han kommer att avvika under eftermiddagen för annat uppdrag. Ev bordläggning av ärenden om dom inte hinns med.
Ny rutin är att kalla till telefonsammanträde när behov finns att stämma av i
likhet med telefonsammanträde genomfört 22 januari.
Ordföranden förklarade sammanträdet för öppnat.
§ 10

Protokolljusterare

Till att justera protokollet utsågs Catarina Nilsson.
§ 11

Verksamhetsberättelse 2014

Gicks igenom framtaget förslag till verksamhetsberättelse för 2014.
Styrelsen beslutade
att

godkänna framtaget förslag till verksamhetsberättelse för 2014 (bilaga 1).

Ola Axelsson tog upp frågan hur verksamhetsberättelsen ska presenteras på
regionstämman. I år får varje styrelseledamot någon minut att presentera sina
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verksamhetsområden. Ev annan utformning av redovisning kommande år, typ
som LRF Västra Götaland med mobilfilm från varje ledamot diskuterades.
§ 12

Motioner och skrivelser från lokalavdelningarnas årsmöten

Gicks igenom de tio motioner och två skrivelser som inkommit från lokalavdelningarnas årsmöten.
Motion från Älvdal LRF ang produktion och miljö
Motion till riksförbundsstämman. Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson och Elsa
Lund Magnussen ansvariga.
Motion från Kristinehamnsortens LRF ang kvarlämnade bilar
Skrivelse till förbundsstyrelsen. Karl-Axel Ström ansvarig.
Motion från Filipstadsbygdens LRF ang licensjakt på varg
Besvaras. Erik Forsberg ansvarig i styrelseen.
Motion från Östmarks LRF ang varg - lokal förankring
Besvaras. Erik Forsberg ansvarig i styrelsen.
Motion från Säffle Norra LRF ang varg
Besvaras. Erik Forsberg ansvarig i styrelsen.
Motion från Nyeds LRF ang rovdjursfrågan
Besvaras. Ansvarig i styrelsen Britt Marie Nordquist och Erik Forsberg.
Motion från Säffle Norra ang vattendirektivet
Motion från Östra Ämterviks LRF ang ramdirektiv för vatten
Motion till riksförbundsstämman och skrivelse till Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten. Karl-Axel Ström ansvarig i styrelsen.
Motion från Östra Ämterviks LRF ang strandskydd och äganderätt
Motion till riksförbundsstämman och skrivelse till Strandskyddsdelegationen.
Ola Axelsson ansvarig.
Motion från Fryksdalens LRF ang ökad försörjningsgrad
Besvaras. Catarina Nilsson ansvarig.
Skrivelse från Säfflebygden ang underhåll av rovdjursstängsel och ihopsamlande av utskrämda betesdjur
Eleonore Marcusson skriver svaret till avdelningen.
Skrivelse från Fryksdalens LRF ang regeringens beslut om nu utredning om
vargpolitiken
Patrik Ohlsson skriver, utifrån tidigare debattartikel i ämnet, svar till avdelningen samt till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Åsa
Romson efter styrelsens godkännande.
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Catarina Nilsson tar upp fråga om eventuellt stämmouttalande med utgångspunkt från motioner och Fryksdalens LRFs skrivelse om vad LRF Värmland
vill.
Avbrott i motionsbehandlingen görs för genomgång av styrelseutvärderingen.
§ 13

Genomgång styrelseutvärdering

Mats Bergling hälsades välkommen till styrelsesammanträdet för att redovisa
resultatet i genomförd styrelseutvärdering. Resultatet av styrelseutvärderingen
gicks igenom.
Reflektioner från styrelseledamöterna efter genomgång av utvärderingens resultat:
-

Högre siffra än förra året
Bra grupp med utvecklingspotental
Vi arbetar mer framåt, prioritera uppföljning
Intern kultur högt - prioritera
Det egna ansvaret
Olika upplevelser, men ser samma behov
Viktigt att tänka igenom och se på vad vi gör
Vi sätter bekväma siffror
Mod
Påläst, vågar vara modig
Styrelsen måste vara spretig

Catarina Nilsson tog upp tanke om utvärdering även för valberedningsarbetet
som har behov av förnyelse.
Britt Marie Nordquist konstaterar att man väljer en valberedning för att sedan
överge den.
Enskild styrelseledamots bidrag till det fortsatta styrelsearbetet:
-

Vara positiv till andra och berätta det för dem
Engagerad och positiv
Ge alla utrymme - låta alla blomma
Skapa ett konstruktivt klimat
En hävstång som sprider sin säd
Glöd - *Eftertänksamhet
*Sporras
Kompetens, vassare framåt
Mod, utanför boxen
Respekt för andras kompetensnivå, alla med i gemet
Jordnära
Sporra andra
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§ 14

Revision

Revisorerna Christina Bondesson och Torbjörn Andersson hälsades välkomna
till sammanträdet.
Frågor som togs upp vid revisionen var bland annat:
-

Medlemskap, trendbrytning för 2014 - antal och areal
Vad finns på ”smörgåsbordet” och hur tar vi hem detta till Värmland
Tala om det politiska arbetet
Kommunikationsplan kring strategi
Berätta mer vad som har uppnåtts
LRFs företagarakademi som finns på hemsidan
Duktiga på att gå på möten
Saknar ungdomsfrågorna
Saknar redovisning på Ingrid och Gustaf Linders minnesfond för 2014

Catarina Nilsson puffar för lokalpressen och information.
Ola Axelsson påtalar att information skapar trygghet.
I samband med att revisonen avslutas överlämnar Patrik Ohlsson, på grund av
andra uppdrag, ordförandeskapet för sammanträdet till vice ordförande KarlAxel Ström.
§ 15

Ajournering för lunch

Sammanträdet ajourneras för lunch tillsammans med revisorerna.
§ 16

Skogen i skolan

Sammanträdet återupptogs efter lunchen.
Styrelsen beslutade
att

§ 17

nominera Jenny Nilsson, By 12, Östra Ämtervik, till styrelsen för Skogen
i skolan.
Godkännande föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes efter kompletteringar.
§ 18

Föregående protokoll

Protokollen från föregående sammanträden 8/2014 (18/12) och 1/2015 (22/1)
gicks igenom.
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§ 133/2014 Ordförandeträff
Johan Rydberg tog upp att det är bra om man alternerar tiden för ordförandeträffarna. Ola Axelsson informerade att inget paket hade delats ut till närvarande på ordförandeträffen då man inte hittat något bra.
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.
§ 19

Ekonomi och medlemsantal

668 medlemmar saknas i dagsläget mot medlemssiffran 6 755 vid årsskiftet
2014/2015.
Diskussion om medlemstappet och den nya gruppolycksfallsförsäkringen som
kräver betalning.
Robert Larsson informerade om ett minusresultat för 2014 med 46 508 kr mot
budget. Budgeten för 2016 kommer att bli en utmaning för regionen.
§ 20

Reflektioner från lokalavdelningarnas årsmöten

Gicks laget runt med intryck från nyss genomförda årsmöten i lokalavdelningarna.
-

Lite varg, mycket varg och möjligheter
De som inte betalt sin medlemsavgift har inte fått någon kallelse till årsmötet
Avdelning med ingen verksamhet
Dålig motivation
Styrelse som gör verksamhetsplan efter årsmötet
Många diskussioner på grund av motioner
Vattendirektivet
Strandskydd – hur har det gått?
Varg
Produktionsfrågor
”Skitprat” som det brukar
Vill få igång kommungrupp
Avsomnat
Vattenfrågor
Upphandling
”Du får prata sen” – kritiskt årsmöte som blev sent
Vattendirektiv, varg och försäkringar genomgående

Styrelsen beslutade
att

kontakta kommungruppen i Torsby genom Östmarks LRFs ordförande
eftersom han påkallat önskemål om hjälp med att få fart på kommungruppen.
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§ 21

Årets LRF-avdelning

Styrelsen beslutade
att

utse Östmarks LRF till Årets LRF-avdelning.

§ 22

Bernhard Ekström stipendiat

Styrelsen beslutade
att

utse Agneta Bäckström, Gullsjö, Långserud, till årets Bernhard Ekström
stipendiat.

§ 23

Silvernålar

Styrelsen beslutade
att
att

vid årets regionstämma dela ut sex silvernålar och
silvernålarna utdelas till

Birger Hedberg, Ängåsen, Kristinehamn
Tore Lennartsson, Västanå 56, Åsen, Ransäter
Sven Ringdahl, Bergs Gård, Säffle
Staffan Myrenberg, Skruvstad Västänga, Grums
Göte Jakobsson, Guterudsbacken, Långserud
Lena Svanström, Svaneholms Gård, Svanskog
§ 24

Ingrid och Gustaf Linders minnesfond

Styrelsen beslutade
att

utse Håkan Lundquist, Aspsäters Gård, Värmlands Nysäter, till årets
mottagare av Ingrid och Gustaf Linders minnesfond inom SRB-avel.

§ 25

Vattendirektivet – fortsatt arbete

Karl-Axel Ström rapporterade från genomförd träff med kommungrupperna 19
februari med stort deltagarantal. Samtliga kommungrupper deltog.
Information om kommande arbete fram till dess att remissvaren på vattendirektivet ska vara inne senast 30 april.
-

Vattendirektören har beställt enskilt möte med Värmland och Västra
Götalands LRF den 17 mars
Träff med Länsstyrelsens landsbygdsenhet kommer, medieinslag planeras
efter träffen
Förslag på remissvar till kommungrupperna från Christer Jansson
Uppvaktning riksdagsledamöter
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-

Skapa allianser för att föra ut budskap
Möten med vattenråden i Göteborg

§ 26

Livsmedelsstrategi

Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson och Elsa Lund Magnussen informerade om
kommande ”Upp-möte” i mars. 12 personer är nu utplockade att delta.
Innovation Park sköter det praktiska. Ser fram emot vad som kommer ut av
mötet.
§ 27

Rapporter

Träff med politiker
Britt Marie Nordquist rapporterade från träff med Stina Bergström (mp) med
flera på Ängabäck. Vatten och rovdjur var frågor som togs upp. Rapport har
tidigare mailats till styrelsen.
Konsum Värmland
Elsa Lund Magnussen rapporterade från genomförd träff med Konsum
Värmland. Ny styrelse har utsetts. Önskar träffa LRF igen för att diskutera
varumärken. Kan bli Coop i framtiden. Problem finns.
Inför träff med Länsstyrelsen
Patrik Ohlsson tog upp vad som behöver tas upp på kommande träff med
Länsstyrelsen där LRF kommer att träffa flera enheter. Frågan även upp på
kommande telefonsammanträde med styrelsen.
§ 28

Månadens tårta

Diskuterades mottagare av månadens tårta. Mål att 12 tårtor kommer att delas
ut under året. Region Värmland tilldelas tårta i februari. Fundera vidare på
motagare för mars och framöver.
§ 29

Övriga frågor

Mjölken
Catarina Nilsson meddelar att tidigare planerad bankträff efter mjölkmötet i Kil
inte kommer att bli av. Inför Arlas kretsmöte 19 mars planeras bondeluncher
för mjölkföretagare senast 10 mars för att kunna prata ihop sig inför Arlas
kretsmöte. LRF bjuder på lunchen och Catarina Nilsson ser till att lunchmöten
kommer till stånd.
Årsmöte Studieförbundet Vuxenskolan Värmland (SV)
10 ombud skall utses från LRF Värmland senast 5 mars till SV Värmlands
årsmöte 22 mars. LRF-avdelningarnas ordförande tillskrivs över mailen om
intresserade ombud. Frågan tas fortlöpande.
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Nominering till Studieförbundet Vuxenskolan Värmlands (SV) valberedning
Karl-Axel Ström nomineras från LRF till SV Värmlands valberedning. Robert
Larsson meddelar SV Värmland styrelsens nominering.
Fårprojekt
Patrik Ohlsson informerar om planerat fårprojekt på Länsstyrelsen för att lyfta
möjligheter, problem och problemlösningar för fårnäringen i Värmland.
Fårfest
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson kommer att finnas med vid årets fårfest i
Kil månadsskiftet februari/mars.
Värmlands lantbruk för 200 år sedan
Erbjudande om att köpa skriften ”För den värmländska lanthushållningens väl landshövdingar, akademiker och hushållningssällskap i arbete för agrar modernisering 1790 - 1820”. Robert Larsson får i uppdrag att tacka nej till erbjudandet.
Träff Trafikverket
Patrik Ohlsson önskar medskick till träff med Trafikverket 5 mars över mailen.
Nyhetsbrevet
Fler styrelseledamöter uppmanas att skriva notiser till nyhetsbrevet.
Debattartikel
Ola Axelsson kommer med debattartikel tillsammans med Erik Evestam.
Vårvisning
LRF Värmland kommer att vara med på årets vårvisning även i år. Vattendirektivet tema för årets medverkan.
Företagarakademi
Tas upp på kommande telefonsammanträde.
Information från Patrik Ohlsson från dagens andra sammanträde
Patrik Ohlsson rapporterade kort från det möte han varit på under dagens sammanträde ang värdekedja och efterfrågan. Sammanfattning från mötet kommer
över mailen.
§ 30

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde telefonmöte tillsammans med föreslaget stämmopresidium
24 mars, kl 19.00.
Styrelsens yttranden över inkomna motioner ska vara klara senast kl 08.00
måndagen den 2 mars.

8(9)

PROTOKOLL
2015-02-20

§ 31

Avslutning

Johan Rydberg meddelade att han inte blivit föreslagen av valberedningen till
kommande styrelseperiod och tycker att valberedningen fattat fel beslut. Känner sig inte klar med LRF ännu, men tackar nu för sina år i styrelsen.
Britt Marie Nordquist saknar personlig kontakt från valberedningen, inte bara
sända över protokollet.
Elsa Lund Magnussen, som inte heller hon föreslagits till omval, meddelar att
hon finns kvar som företagare och om hjälp behövs av styrelsen så ställer hon
upp.
Diskussion om valberedningens arbete.
Vice ordförande Karl-Axel Ström avslutade dagens sammanträde med att meddela att han nu är frisk från sin cancer och tackade för allt stöd han fått från
styrelsekamraterna under sjukdomstiden.
Vid protokollet

Anna-Lena Holm
Justerat

Patrik Ohlsson
Ordförande

Karl-Axel Ström
Vice ordförande

Catarina Nilsson
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