LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Värmland

PROTOKOLL
Protokoll nr 6/2014
2014-08-25

Styrelsesammanträde
Tid

Kl 09.30 – 16.15

Plats

LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande, ej § 78 - 81
Karl-Axel Ström, vice ordförande
Britt Marie Nordquist
Catarina Nilsson, fr o m § 73
Erik Forsberg
Johan Rydberg
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson
Elsa Lund Magnussen
Ola Axelsson
Jan Landström, t o m § 84
Anna-Lena Holm, sekreterare

Övriga

Yvonne Andersén, § 74, 81 - 82
Lena Ring Sjöbom, § 84
Maria Fredriksson, § 85

§ 70

Välkommen, öppnande

Ordförande Patrik Ohlsson hälsade välkommen till dagens sammanträde samt
förklarade sammanträdet för öppnat.
§ 71

Protokolljusterare

Till att justera dagens protokoll utsågs Elsa Lund Magnussen.
§ 72

Godkännande föredragningslistan

Föredragningslistan kompletterades och godkändes.
§ 73

Föregående protokoll

Protokollet från sammanträdet 15 maj gicks igenom.
§ 59 Föregående protokoll (§ 37 Övriga ärenden – besök av Tomas Riste)
Annan person än Tomas Riste kommer att bjudas in vid senare tillfälle. Ny
administrativ chef på Länsstyrelsen.
§ 67 Övriga frågor – LRF Ungdomen
Erik Forsberg rapporterade att LRF Ungdomen Värmland genomfört en uppskattad resa till Gotland.

Anna-Lena Holm
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§ 67 Övriga frågor – Gödselhantering
Information om täckta stukor med slam ut som information i Nyhetsbrevet.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 74

Ekonomi och medlemsantal

Jan Landström redovisade ekonomiskt läge för halvårsskiftet, 2,3 miljoner kr
förbrukade. Mer förbrukat hittills i år än motsvarande period 2013.
Viktigt att ta alvarligt på ekonomin, dock ingen kris i dagsläget. Men heller
inte lämpligt att hitta på något för att bara förbruka pengar.
Yvonne Andersén presenterade aktuell medlemssiffra på 6 672 medlemmar.
Motsvarande dag 2013 var siffran 6 660 medlemmar (årsskiftet 6 783 medlemmar).
Diskussion om nya medlemsavgiften som kommer att baseras dels på areal och
dels på omsättning.
Jan Landström betonade att det i höst är viktigt att föra fram synpunkter som
hörs, ”ha stora öron”.
Elsa Lund Magnussen påtalade vikten av information, både när medlemsutskicket med de nya avgifterna kommer i höst och även före.
Yvonne Andersén informerade att basolycksfallsförsäkringen kommer att
lyftas ur medlemskapet och betalas separat fr o m 2015.
§ 75

Vädersituationen

Diskuterades uppkommen situation med översvämningar i vissa områden efter
stora regnmängder under första hälften av augusti.
Patrik Olsson påtalade att området Väse/Ölme har det besvärligt och att några
spannmålsodlare kan få det riktigt besvärligt med skörden. Vägar bortspolade,
mjölkbilar som har svårt att komma fram mm. Inga rapporter om lantbrukare
som mår dåligt ännu.
Länsstyrelsen har rutiner vid extrema vädersituationer som ska säkerställa att
inte lantbrukare ska drabbas av orimliga sanktioner.
Britt Marie Nordquist påtalade också signaler om nedblåsta träd efter
storm/tromb i Värmland. Har ännu inte haft kontakt med någon som har önskat
hjälp från omsorgsgruppen med problem med översvärmning och nedblåsta
träd. Mellanskog ordnar möten med krishantering för nedblåsta träd. Imponerad av det arbete som LRF har gjort i samband med den stora skogsbranden i
Västmanland. Viktigt att signalera om det behövs hjälp!
Johan Rydberg påtalade att lantbrukare är vana vid kaos och kan ta detta
många gånger bättre än andra företagare.
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Skördeläget i övrigt ser bra ut, ingen katastrof totalt enligt Patrik Ohlsson.
§ 76

Avstämning verksamhetsplan

Diskuterades avstämning med kommungrupperna, både vad som gjorts före
valet och vad som sker efter valet. Ambition att alla kommungrupper gör något
efter valet.
Styrelsen beslutade
att

om ny träff (Trösta 2.0) i början av oktober, före älgjakten, för att få
kommungrupperna att ta kontakt med nyvalda politiker efter valet
den arbetsgrupp som genomförde förra träffen för kommungrupperna
arbetar vidare med denna träff
sända mail för återkoppling till förra träffen.

att
att
§ 77

Remiss gemensamma regionala mål

Jan Landström presenterade de fem regionala mål som finns på förslag som
kommer att fastställas 11 september. Viktigt vilka de är och prioriteringar. När
målen sätts utgår man från medlemsundersökningen. Ytterligare mail i frågan
kommer.
§ 78

Nöjd Medlem

Jan Landström presenterar kort årets Nöjd Medlemsundersökning.
Patrik Ohlsson avviker från sammanträdet för att fånga in djur som rymt
hemma på gården. Karl-Axel Ström går in som ordförande för sammanträdet.
Nöjda medlemmar i stort, mindre nöjda är medlemmar i åldrarna 36 - 49 år
som brukar mer än 20 ha åker.
Framgångsfaktorer:
-

Möjlighet att påverka LRFs verksamhet
Stöd och råd i företaget
Politik och samhälle
Opinionsbildning

§ 79

Aktivitetsersättningar

Till regionstämman i mars hade motion om aktivitetsersättningar från
Kristinehamnsortens LRF-avdelning inkommit. Stämman beslutade att ersättningen till lokalavdelningarna skulle ses över.
Johan Rydberg informerade att motionerande lokalavdelning inte haft några
aktiviteter under 2013, därav inget bidrag för aktiviteter. Lokalavdelningarnas
ersättningar bör tas upp på kommande ordförandeträff, även kommungruppernas ekonomi bör informeras.
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Elsa Lund Magnusen påtalar att även ungdomarnas verksamhet behöver påtalas
på kommande ordförandeträff.
Styrelsen beslutade
att
att
att

Johan Rydberg gör en dragning på kommande ordförandeträff om
lokalavdelingarnas ersättningar
inget nytt förslag finns på ersättningar till lokalavdelningarna
även ta upp ungdomarnas verksamhet på kommande ordförandeträff.

Erik Forsberg lämnar förslaget att pröva kommande ordförandeträff på kväll
eller sen eftermiddag/kväll.
§ 80

Lunch

Sammanträdet ajournerades för lunch.
§ 81

Lillerudsdagarna

Förhandlingarna återupptas.
Diskuterades årets Lillerudsdagar 30 - 31 augusti tillsammans med Yvonne
Andersén.
Tre frågor kommer att ställas av LRF till besökarna om varför man ska välja
värmländsk mat. Pris kommer att bli ett fårskinn från Elsa Lund Magnussens
gård samt gårdsbesök. Lista för bemanning sänds ut över mailen.
Patrik Ohlsson återkom under punkten och går in som ordförande på
kommande paragraf.
§ 82

Regionstämma 2015

Yvonne Andersén meddelar att Östra Ämterviks LRF tittar på lämpliga lokaler
inför nästa års stämma. Väntar på svar från dom. Viktigt att det finns bra plats
för påverkanstorg.
Tack till Yvonne Andersén för hennes medvekan under dagen.
§ 83

Smaka på Värmland

Elsa Lund Magnussen presenterar programmet för LRFs framtidsdag 25 september. Anders Heimer, SV, moderator för dagen och Karl-Axel Ström hälsar
välkommen.
Diskuterades hur framtidsdagen ska marknadsföras. Utskick, Gröna sidan i
Land Lantbruk och info i Nyhetsbrevet samt ev SMS utskick.
Kostnad för deltagarna, 200 kr/person som betalas på plats.
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Bemanning för LRFs monter under helgen. Mailförfrågan sänds ut av Yvonne
Andersén. Samma upplägg som för Lillerudsdagarna med frågor.
Olika programpunkter under veckan. NWT gör en programtidning för ”Smaka
på Värmland” som går ut över hela Värmland.
§ 84

Tack

Lena Ring Sjöbom som nu gått i pension efter 29 års tjänst på LRF på olika
poster, de senaste åren på LRFs Medlemsservice i Karlstad, bjöd styrelsen på
tårta till eftermiddagskaffet.
Hon höll ett känslofullt tack för den uppvaktning hon fått tidigare av LRF.
§ 85

Nya medarbetare på LRFs Medlemsservice

Maria Fredriksson, ny medarbetare sedan tre veckor på LRFs Medlemsservice
på Karlstadskontoret, presenterade sig för styrelsen. Ytterligare en person
kommer att börja sin anställning den 1 september på Medlemsservice.
§ 86

Mellanskogsveckan

Patrik Ohlsson informerade om kommande politikerdebatt 10 september under
Mellanskogsvekan som LRF kommer att delta i.
Skogsägare kommer under veckan att prata skog i valstugorna samt bygga upp
en ”skog” på torget vid ett tillfälle.
Britt Marie Nordquist tar kontakt med lokalavdelningar där Mellanskog kommer att ha aktiviteter.
§ 87

Jorden och skogen i stan

Upplägget för ”Jorden och skogen i stan”, Torsby den 23 september, framskrider. 300 elever anmälda nu (åk 4 - 6). Clarie Emilsson önskar hjälp att bemanna stationer under dagen; bondehyllan, säkerhet på gården och
www.bondeniskolan.se. Regionstyrelsen ställer upp om det behövs, dock inte i
första hand. Kristina Ahlstedt Karlsson tar kontakt med Clarie Emilsson.
§ 88

Green planet week i Sunne

Patrik Ohlsson presenterade upplägg för kommande Green planet week, Sunne,
i oktober. Evenemanget har sitt urspring i tidigare naturfilmsfestival. Planerad
LRF-medverkan har utgått.
§ 89

Köttriksdagen i Sunne

Patrik Ohlsson informerade om kommande köttriksdag i Sunne 13 - 14 novem-
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ber då Sveriges Nötköttsproducenter, SNP, har stämma. Deltagare även från
Norge. LRF riks kommer sponsra och finns representerad med monter.
§ 90

Uppföljning jaktmässa på Rottneros

Patrik Ohlsson informerade från LRFs deltagande i jaktmässan på Rottneros.
Erik Forsberg tillsammans med Patrik Ohlsson fanns i montern. Även deltagare
från lokalavdelningarna i området fanns med i montern. Fick bl a ta emot åsikter som att LRF gör för lite i rovdjursfrågan. Inte som tänkt att diskutera skogen som utlovats. Besökare och utställare nöjda.
Medlemsnytta med att vara med och visa att vi finns. Trots allt är det vi som
äger marken (äganderätt).
Diskussion om vad vi ska delta i tas upp vid styrelsesammanträde där kommande verksamhetsplan tas. Vi kan inte vara med överallt, utan där det gör
mest nytta och där vi kan vara med och utforma.
§ 91

Rovdjur

Dispens för röjning under stängsel
Dispensansökan om att få använda kemisk bekämpning av undervegetation hos
stängsel har sänds in till Jordbruksverket. Följdfrågor från Jordbruksverket har
besvarats av LRF riks i frågan.
LRF kommer att träffa Länsstyrelsen 28 augusti och då kommer bl a denna
fråga att tas upp.
Viltförvaltningsdelegationen
Erik Forsberg informerade om pågående arbete i viltförvaltningsdelegationen,
nu i nya arbetsgrupper.
Diskussion om skyddsjakt och överklagningar.
Varg
Britt Marie Nordquist informerade att det nu finns 27 vargföryngringar som
bör ner till 5 - 7 stycken. Våra medlemmar mår dåligt av vargsituationen.
Patrik Ohlsson informerade att Fåravelsförbundet kommer att arrangera
”Fårtimmen” den 2 september på flera platser. LRF finns med som resurs. Mediaaktivitet med tyst demonstration.
Patrik Ohlsson tog upp att det görs lite här och där, men vi känner inte till vad
som görs. Planer finns för grupp som ”håller koll”.
Karl-Axel Ström påtalade att det är viktigt att vi pratar med varandra.
Viktigt att information kommer ut till medlemmarna från träffen den 28 augusti
med Länsstyrelsen.
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§ 92

Övriga frågor

Studieförbundet Vuxenskolan, SV
Karl-Axel Ström rapporterade från SV.
-

Extrastämma är genomförd i augusti
Nytt förslag på suppleant i styrelsen
Nina Lindgren, tf ordförande fram till nästa stämma (våren)

Företagsutvecklingsdag
Erik Forsberg föreslår att LRF Konsult anordnar ett pass, temaförslag energi,
som marknadsföring för LRF Konsult på företagsutvecklingsdag. Kontakt tas
med Christina Bondesson.
Ung i bygdegården
Kristina Ahlstedt Karlsson informerade att SV kommer att arrangera ”Ung i
bygdegården”.
LRF Ungdomen
LRF Ungdomen Värmland kommer under hösten att arrangera en ekonomikurs
under fyra tillfällen (3 timmar/kväll). Önskar ev sponsring från LRF Värmland
om ungdomens budget inte räcker till.
Friskt bete
Britt Marie Nordquist rapporterade från träff med ”Friskt bete”.
Förbundsstyrelsebesök
Erik Forsberg föreslår att någon från riksförbundsstyrelsen bjuds in till
Värmland vid tillfälle.
Elsa Lund Magnussen föreslår att någon bjuds in till framtidsdagen.
Miljöpartiet
Patrik Ohlsson föreslår att Miljöpartiet bjuds till träff vid tillfälle.
§ 93

Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet kl 16.15.
Vid protokollet

Anna-Lena Holm
Justerat

Patrik Ohlsson
Ordförande

Karl-Axel Ström
Vice ordförande

Elsa Lund Magnussen
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