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Styrelsesammanträde
Tid

Kl 15.45 - 16.55

Plats

Medborgarhuset, Säffle

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson
Ola Axelsson
Erik Forsberg
Elsa Lund Magnussen
Catarina Nilsson
Johan Rydberg
Robert Larsson, regionchef och sekreterare

§ 32

Öppnande

Patrik Ohlson förklarade sammanträdet öppnat.
§ 33

Reflektioner från stämman

Styrelsen reflekterade över stämman och särskilt känslorna efter det slutna personvalet till styrelsen men även över att det var bra energi i stämman.
En lärdom är att motiveringar till utmärkelser behöver ordnas tidigare för att de
skall ges den dignitet de vill ha.
Sara Helgstrand var en frisk energigivare som stämmotalare.
Från panelsamtalet noteras att Region Värmland kanaliserar allt krut runt livsmedelsutveckling via NIFA. LRF Värmland behöver därför förhålla sig till ett
medlemskap i NIFA. Ann-Kristine Johansson tydliggjorde att Nästgårdskonceptet skall förändras och att det skall satsas mer på värmländska råvaror
från Konsum Värmland.
Diskuterades valberedningens utökning och det kommande nödvändiga behovet av att begränsa även deras uppdrag med avseende på ekonomisk kontroll.
Vargmotionerna skapade tydligt mest debatt på stämman och är förstås därmed
en viktig fråga vidare i vårt arbete.
Fem riksförbundsstämmomotioner blev resultatet av stämman; vattendirektivet,
strandskydd, produktion och miljö, vargpolitik samt ansvar för skrotbilar.
§ 34

Konstituerande sammanträde

Ansvarsfördelning inom styrelsen och konstituering arbetas igenom vid en
lunch till lunchövning 23-24 april. Patrik Ohlsson planerar.

Robert Larsson
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§ 35

Övriga kommande styrelsesammanträden mm

Tisdagen den 19 maj styrelsemöte (LRF Värmland genomgång inför riksförbundsstämman).
Styrelsemöte tisdagen den 1 september (Smaka på Värmland, 26-27 september).
Styrelsemöte tisdagen den 1 december.
Ordförandekonferens tisdagen den 12 januari.
Styrelsemöte måndagen den 22 februari.
Stämma onsdag 23 mars på Kil Arena.
§ 36

LRF Värmland i sociala medier

Styrelsen diskuterade övergripande den fortsatta dialogen för LRF Värmlands
arbete via sociala medier, särskilt Facebook.
§ 37

Avslutning

Styrelsen tackade varandra för dagen och Patrik förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet

Robert Larsson
Justeras

Patrik Ohlsson
Ordförande
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