LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Värmland

PROTOKOLL
Protokoll nr 7/2014
2014-10-10

Styrelsesammanträde
Tid

Kl 09.30 – 16.30

Plats

LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Karl-Axel Ström, vice ordförande
Ola Axelsson
Erik Forsberg
Elsa Lund Magnussen
Catarina Nilsson
Britt Marie Nordquist
Johan Rydberg
Jan Landström, sekreterare

Anmält förhinder

Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson

Övriga

Stefan Gårdh, § 107

§ 94

Välkommen, öppnande

Ordförande Patrik Ohlsson hälsade välkommen till dagens sammanträde samt
förklarade sammanträdet för öppnat.
§ 95

Protokolljusterare

Till att justera dagens protokoll utsågs Karl-Axel Ström.
§ 96

Godkännande föredragningslistan

Föredragningslistan kompletterades och godkändes.
§ 97

Föregående protokoll

Bordlades.
§ 98

Ekonomi och medlemsantal

Noterades att medlemsutvecklingen inte helt är i paritet med fjolårets.
Jan Landström redovisade ekonomiskt läge efter tre kvartal samt prognos för
helår. Prognosen indikerar ett budgetöverdrag om ca 60 kkr. Särskild uppmärksamhet lades vid kostnadsbärarna; Konsumentaktiviteter, Omsorgsverksamhet
samt Lokalavdelningarnas aktivitetsstöd.

Jan Landström
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§ 99

Gemensamma regionala prioriteringar/mål 2015

Patrik Ohlsson redovisade de nya gemensamma målen vilka är:
1. Arealen ansluten åker och skog samt antal medlemmar är oförändrat.
2. Vi arbetar proaktivt för att initiera dialog och debatt kring de unika svenska
mervärdena.
3. Vi medverkar till tillkomst och genomförande av regionala/länsvisa livsmedelsstrategier.
4. Vi har ökat medlemmens nöjdhet med LRFs arbete i äganderättsliga frågor.
5. Medlemmarna känner till, använder och ser betydelsen av de verktyg för
företagsutveckling som LRF erbjuder.
Styrelsen diskuterade dessa mål och noterar särskilt att det nya mål 3 sammanfaller mycket väl med regionförbundets ambitioner och ska arbeta in dem i
2015 års verksamhetsinriktning.
Styrelsen beslutade
att

uppdra åt Patrik Ohlsson och Karl-Axel Ström att tillsammans med
regionchefen bereda verksamhetsplan och budget inför beslut vid nästa
styrelsemöte.

§ 100

Budgetförutsättningar 2015 och 2016

Budgetförutsättningarna för 2015 och 2016 redovisades och ser ut som följer:
År 2014
År 2015
År 2016
§ 101

3 593 kkr
3 251 kkr
2 898 kkr
Viltfrågor

Erik Forsberg informerade om den senaste tidens arbete i Viltförvaltningsdelegationen samt med att förbereda för nya nomineringar till länets viltförvaltningsgrupper.
Britt Marie Nordquist informerade om det möte med Naturvårdsverkets generaldirektör m fl som hon, Erik Forsberg, Thomas Kilsby och Ulf Ekholm medverkade vid den 1 oktober.
Styrelsen beslutade
att

uppdra åt Erik Forsberg och Britt Marie Nordquist att tillskriva
Naturvårdsverkets GD för att fortsätta diskussionen kring vilka förtydligande som behöver göras av politikerna för att få bort låsningar i
dagens rovdjurspolitik.
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§ 102

Remiss: Regional handlingsplan för samverkan inom
energiomställning och minskad klimatpåverkan

Denna för näringen viktiga remiss kommer nu på en andra remissomgång med
svarstid under november.
Styrelsen beslutade
att

styrelsen ska läsa igenom handlingsplanen och att diskussionen ska fortsätta via mail. Erik Evestam är den i personalen som hanterar frågan.

§ 103

Läget i landsbygdsprogrammet

En rapport är utsänd inför mötet och ansågs föredragen.
§ 104

Läget efter översvämningarna

Konstaterades att de akuta problem som uppstod i samband med översvämningarna löstes på kortare tid än befarat och att i princip all skörd gick att ändra
om än till sämre kvaliteter och priser än vad förhoppningarna var tidigare under
året. Johan Rydberg förbereder, i kontakt med lokalavdelningarna och med
operativt stöd av Clarie Emilsson, en träff för de drabbade medlemmarna.
§ 105

Utvecklingsdagen i Mariebergsskogen den 25/9

Dagen bedöms överlag bra även om vissa saker finns att lära för framtiden. Det
konstateras att tidpunkten inte var optimal för lantbruksföretagarna.
§ 106

Smaka på Värmland 2014 - Tankar inför 2015

Styrelsen är överlag mycket nöjd med LRFs medverkan vid arrangemanget. En
möjlig utveckling inför 2015 är att de som representerar råvaruproducenterna
uppträder i ett gemensamt tält.
§ 107

Läget i mjölkbranschen

Stefan Gårdh, ordförande i Sveriges Mjölkproducenter, medverkar i en diskussion kring läget i mjölkbranschen.
§ 108

Regional livsmedelsstrategi/Nationell livsmedelsstrategi

Elsa Lund Magnussen redovisar hur arbetet fortgått hittills. Styrelsen önskar en
tydligare fokusering på det reguljära jordbrukets utveckling och kontakter ska
nu tas i syfte att få en bred uppslutning kring att starta arbetet med en företagarinriktad regional livsmedelsstrategi.
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§ 109

Aktiviteter inför SAM 2015

Styrelsen konstaterar att det med hög sannolikhet kan behövas extra insatser
för att informera sökande om de nya jordbrukspolitiska reglerna under våren
2015.
§ 110

Ordförandekonferens i januari

Styrelsen beslutade
att
att

konferensen ska hållas i Hertzöga skola den 13 januari, samt
uppdra åt Johan Rydberg, Karl-Axel Ström och Ola Axelsson med
Yvonne Andersén som operativt stöd, planera denna konferens.

§ 111

LRF 2015

Förändringarna som följer av LRF 2015 medför ett stort behov av information
hos de lokalt förtroendevalda. Styrelsen planerar hålla ett telefonmöte för dessa
med information om vad som händer under senare delen av november.
Christoffer Rinman är tillfrågad om att medverka.
§ 112

Jorden och skogen i stan

Styrelsen uttrycker att det var mycket tråkigt att aktiviteten inte kunde genomföras så som avsågs. Ett lärande för framtiden är att planeringen av sådana här
aktiviteter bör innefatta en reservplan för vad man ska göra om något oförutsett
inträffar på den gård man planerar att vara på.
Vi vill också inhämta erfarenheter från genomförda evenemang på andra håll i
landet för att värdera om det finns anledning att aktivera upplägget under våren
2015 och om medel finns tillgängliga för det från riks.
§ 113

Möte Länsstyrelsen den 29/9

Rapport gavs från möte med Länsstyrelsen den 29 september. Vid mötet diskuterades bl a rovdjursfrågan, tillväxt och utveckling, vall- och betesbaserad
produktion, nya miljöstödsåtaganden, livsmedelsstrategi, strandskyddet samt
vattenverksamhetsutredningen.
Meddelades att Torben Ericson har fått i uppdrag att starta en ”fårutvecklingsgrupp” samt att Robert Andrén kommer att bjuda in till möte om strandskyddet
innan Länsstyrelsen tar beslut i frågan.
Elsa Lund Magnussen, Patrik Ohlsson, Erik Evestam som deltog från LRF
(samt Thomas Kilsby och Ulf Ekholm) har på uppmaning från Länsstyrelsen
lämnat varsin lista med punkter för förbättringar som kan bidra till utveckling
och tillväxt.
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§ 114

Köttriksdagen i Sunne

Information hade gått ut inför mötet och ansågs föredragen.
§ 115

Kommungrupperna aktiveras för att kontakta nya
kommunfullmäktige

Erik Forsberg och Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson håller på och förbereder
en aktivitet för kommungruppsledamöter och ska ha ett planeringsmöte den 13
oktober.
§ 116

Matprogram i Glimt TV

Informerades om att Glimt TV haft kontakt med LRF med erbjudande om att
sponsra produktion om matprogram.
§ 117

Energiresa till Samsö

Information hade gått ut inför mötet och ansågs föredragen.
§ 118

Övriga frågor

Styrelsen beslutade
att
att
att
att

att

uppdra åt Britt Marie Nordquist och Patrik Ohlsson att förbereda en träff
med Miljöpartiet regionalt,
uppdra åt Jan Landström att kontakta Erika Eriksson, Paper Province,
uppdra åt Säffle kommungrupp att anordna 2015 års regionförbundsstämma,
uppdra åt Dag Rogne och Erik Evestam att inför nästa styrelsemöte
lämna en rapport till styrelsen om hur det fortlöpt med deras uppdrag att
verka för en översyn av förvaltningen av Åke Linders fond samt,
se över protokollsrutinerna så att regionförbundets revisorer får dessa
fortlöpande.

Rapporter gavs från
•
•
•
•

Utbildningen ny som förtroendevald i regionförbundsstyrelsen – Ola
Axelsson
Utvecklingen på Lillerudsskolan – Erik Forsberg
Norrlandsgruppens årsmöte – Patrik Ohlsson
Rådgivarmöte inom Greppa Näringen – Johan Rydberg

§ 119

Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet kl 16.30.
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Vid protokollet

Justerat

Jan Landström

Patrik Ohlsson
Ordförande

Karl-Axel Ström
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