LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Värmland

PROTOKOLL
Nr 5/2015
2015-05-19

Styrelsesammanträde med motionsgenomgång
Tid

Kl 09.30 - 17.30

Plats

LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Elsa Lund Magnussen, vice ordförande
Catarina Nilsson, t o m del av § 71
Erik Forsberg
Johan Rydberg
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson
Ola Axelsson, t o m § 66
Jan Landström
Anna-Lena Holm, sekreterare

Övriga

Anders Ramström, t o m § 62
Anders Axelsson, t o m § 64
Ingmar Ohlsson, t o m § 64
Auni Hamberg, § 65
Yvonne Andersén, § 65 och § 74

§ 60

Välkommen, öppnande

Ordförande Patrik Ohlsson hälsar ett särskilt välkommen till Anders
Ramström, förtroendevald revisor, Anders Axelsson, fullmäktige
Landshypotek och Ingmar Ohlsson, Sveriges Grisproducenter, välkomna till
dagens motionsgenomgång inför riksförbundsstämman på Sånga-Säby 26 - 27
maj.
Sammanträdet förklaras för öppnat.
§ 61

Protokolljusterare

Till att justera dagens protokoll utses Johan Rydberg.
§ 62

Motionsgenomgång inför riksförbundsstämman

Riksförbundsstämmans handlingar gås igenom såsom årsredovisning och koncernredovisning, Vägen mot visionen samt riksförbundsstyrelsens 48 yttranden
över 66 motioner.
§ 63

Ajournering för lunch

Sammanträdet ajourneras för lunch.

Anna-Lena Holm
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§ 64

Motionsgenomgång inför riksförbundsstämman fortsättning

Sammanträdet återupptas efter lunch.
Fortsatt genomgång av riksförbundsstämmans handlingar.
§ 65

Årets Kock

Auni Hamberg, projektledare Årets Kock och Yvonne Andersén hälsas välkomna till sammanträdet.
LRF Värmland har av Årets Kock blivit utsedd att ta hand om en av deltävlingarna under perioden 2 - 18 november.
Auni Hamberg presenterade tidigare års upplägg. LRF har varit med under de
senaste tre tävlingsåren. Uppläggen har under denna tid varit olika, dels med
fokus på konsumenter och dels på fackfolk.
Viktigt att få med medlemmarna att medverka under tävlingen för att få ett
ansikte på producenten. 10 juni kommer inbjudan att gå ut och då ska tid, plats,
invigningstalare och jurymedlem vara klara.
Tänkvärda ord inför arrangemanget från Auni Hamberg; Utveckla – Exponera Vårda relationer – Tänk hållbart!
Styrelsen beslutade
att

Yvonne Andersén tillsammans med Elsa Lund Magnussen ansvarar för
LRF Värmlands engagemang i Årets Kock.

Ett tack riktas till Auni Hamberg och Yvonne Andersén för deras medverkan.
§ 66

Motionsgenomgång inför riksförbundsstämman fortsättning

Fortsatt genomgång av riksförbundsstämmans handlingar.
§ 67

Föredragningslistan

Föredragningslistan gicks igenom.
Föredragningslistan kompletterades med övriga frågor. Punkterna föregående
protokoll, Årets nötköttsföretag och Smaka på Värmland hänsköts till kommande sammanträde.
§ 68

Uppföljning ”kick-off”

Denna uppföljning genomfördes innan styrelsens sammanträde tillsammans
med Mats Bergling.
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§ 69

Mjölk 2025

Catarina Nilsson rapporterade från träff i Stockholm med LRF Mjölk. LRF
Mjölk presenterade en analys av hur mjölkproduktionen kommer att se ut år
2025. Analysen är gjord av Macklean strategiutveckling tillsammans med handel, banker, foderföretag och en grupp på 10 mjölkbönder. Inledningsvis konstaterades att vi skulle kunna dubbla mjölkproduktionen i Sverige om vi fick
rätt förutsättningar och bättre kunskap/management. Ett underskott på världsmarknaden beräknades till ca 65 miljoner ton år 2025, främst pga en ökad befolkning och att medelklassen blir större framförallt i Afrika och Asien.
Europamarknaden kommer enligt analysen att vara relativt oförändrad.
LRF Värmland har också träffat Lantmännen och Värmlant ang mjölksituationen. Den är illa nog i Värmland, men kunde vara värre. Världsmarknaden är åter på väg ner. Ekomjölken har dock fått höjt producentpris.
Patrik Ohlsson informerar om att ett finans- och rådgivningsnätverk tillsammans med LRF Konsult håller på att bildas. Catarina Nilsson, Patrik Ohlsson
och Jan Landström jobbar vidare från LRFs sida. Finansieringen diskuterades.
§ 70

ANC/kompensationsstödets och nationella stödets förändring 2016

Patrik Ohlsson informerade om kommande telefonsammanträden under kvällen
ang nationella stödet och ANC. Nya kartor tas fram eftersom de kartor som
kommit är svåra att förstå. Nya stödområden 2016 enligt EU-direktiv. Klimat
är en möjlig gräns. En fråga är hur många stödområden landet ska ha. Målet är
att få så höga ersättningar som möjligt för Värmland. Höstens påverkansarbete
på budgeten är viktig för det totala utfallet.
§ 71

Övriga frågor

Infekterad jaktfråga
Catarina Nilsson tar upp fråga om problem i Vänerbygdens ÄFO där förtroendet för ledamot har tappats. Diskussion i frågan.
Styrelsen beslutade
att

Erik Forsberg, Patrik Ohlsson och Eleonore Marcusson försöker få till ett
möte med älgförvaltningsområdet.

Länsstyrelsens lysningsgåva till prins Carl Philip
LRF Värmland uppskattar inte Länsstyrelsens lysningsgåva till prins Carl
Philip och Sofia innebärande att de blir beskyddare till ett naturreservat i
Värmland som håller på att bildas. Debattartikel i frågan diskuteras.
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Månadens tårta
Kristinehamns kommun mottagare av månadens tårta i maj.
Försök i Väst
Johan Rydberg lämnade kort rapport från Försök i Västs senaste möte.
Lokal förankring
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson tog upp motion om lokal förankring till
diskussion.
Region Värmland
Elsa Lund Magnussen tar upp att Region Värmland önskar komma ut på
studiebesök i verkligheten.
§ 72

Nästa sammanträde

Styrelsen beslutade
att

kalla till telefonsammanträde måndagen den 8 juni, kl 13.00.

Övriga punkter som står över till telefonsammanträdet är månadens tårta för
juni och juli, Vike bondemarknad, Nysäters mat- och trädgårdsmässa,
Lillerudsdagarna samt Årets Kock.
§ 73

För den värmländska lanthushållningens väl

LRF Värmland har fått erbjudande om att beställa 27 ex av boken ”För den
värmländska lanthushållningens väl” utan kostnad. Dessa böcker tas hem för
utdelning till styrelse med flera.
§ 74

Datum för Årets Kock

Yvonne Andersén kommer in och presenterar förslag på datum för Värmlands
deltävling i Årets Kock i Karlstad. Förslag; 2, 3 eller 16 november. Styrelsen
enades om att 16 november är ett lämpligt datum.
§ 75

Avslutning

Ordförande Patrik Ohlsson avslutade dagens sammanträde.
Vid protokollet

Justerat

Anna-Lena Holm

Patrik Ohlsson
Ordförande

Johan Rydberg
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