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Styrelsesammanträde
Tid

Kl 13.00 - 14.20

Hur

Telefonsammanträde

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Elsa Lund Magnussen, vice ordförande, t o m del av § 86
Catarina Nilsson, fr o m § 78
Erik Forsberg
Johan Rydberg
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson
Ola Axelsson
Robert Larsson, regionchef
Anna-Lena Holm, sekreterare

§ 76

Välkommen, öppnande

Ordförande Patrik Ohlsson hälsar välkommen till eftermiddagens telefonsammanträde som i praktiken är en förlängning av styrelsesammanträdet den 19
maj. Sammanträdet förklaras för öppnat.
§ 77

Protokolljusterare

Till att justera protokollet från telefonsammanträdet utses Johan Rydberg.
§ 78

Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes efter komplettering.
§ 79

Föregående protokoll

Protokollen från styrelsens sammanträde 23 - 24 april (4/2015) och 19 maj
(5/2015) gicks igenom och godkändes.
§ 80

Start för utskotten och fokusområde skog

Ägande och brukande
Ola Axelsson informerar att han tillsammans med representanter från LRF
Västra Götaland och Erik Evestam kommer att träffas 11 juni för att diskutera
äganderättsfrågor.
Goda företagarvillkor
Elsa Lund Magnussen påtalar att det är lämpligt att efter sommaren samla en
grupp inför Årets Kock i Värmland. Möte under veckan tillsammans med Jan
Landström och Innovation Park Karlstad.

Anna-Lena Holm
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Fokusområde skog
Patrik Ohlsson informerar att Mellanskog är vidtalade om möte längre fram.
§ 81

Smaka på Värmland

Patrik Ohlsson påtalar att LRFs medverkan vid Smaka på Värmland i september bör påvisa var varorna kommer ifrån. Elsa Lund Magnussen informerade
att Yvonne Andersén kontaktar Lantmänen och Studieförbundet Vuxenskolan.
Hushållningssällskapet skall även kontaktas för ev samarbete, typ att montrarna
finns bredvid varandra.
§ 82

Innovation Landbruk

Patrik Ohlsson informerade att Kristina Ahlstedt Karlsson, Elsa Lund
Magnussen och Patrik Ohlsson haft möte med Innovation Park för att ge dom i
uppdrag att ta fram förslag på samverkansprojekt med start i höst. Kommande
steg är att ta med Region Värmland och söka pengar hos Landsbygdsnätverket
att utmynna i verksamhet och aktiviteter. LRF Värmlands kostnad kommer att
bestå av tid och vara en ”katalysator” och inte en ”tändhatt”.
§ 83

Årets Kock

Elsa Lund Magnussen rapporterade från arbetet med Årets Kock i Värmland.
Yvonne Andersén tillsammans med projektansvarig för Årets Kock tittar just
nu på lämpliga lokaler. Medverkande från Värmland vid Årets Kock; prisutdelning Patrik Ohlsson, jury Elsa Lund Magnussen och invigningen ev någon
från Region Värmland.
Första inbjudan kommer att gå ut snart. Målgrupp är alla utom vanliga konsumenter, t ex offentlig upphandling, köttkvalité, knyta ihop producenter med
turistnäringen. Dagen är planerad till 16 november. LRF-monter och producentmonter bör finnas med.
§ 84

ANC/kompensationsstödets och nationella stödets
förändring 2016

Patrik Ohlsson informerade att det är lång handläggningstid för nationella stödet i EU. Förslag ska finnas inne hos EU före midsommar för att kunna köras
igång 2016. Nya stödområdeskartor. Lutar åt fem skördeområden i norra och
södra Sverige. Arbetet fortsätter. ”Stupstockar” ur Västra Sverige perspektiv
jobbas det också med.
Catarina Nilsson ger Patrik Ohlsson beröm för det arbete han lägger ner i frågan med att få så mycket pengar som möjligt till Värmland.
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§ 85

Höstbudgeten

Patrik Ohlsson har som mål att träffa S-riksdagsmännen innan sommaren,
denna träff har dock ännu inte kommit till stånd.
Robert Larsson redovisade hur LRF Västra Götaland gör i frågan på fråga från
ordföranden. Ledamöter i Miljö- och Jordbruksutskottet kontaktas ang vattendirektivet i VG.
Höstbudgeten presenteras i september, färdigbehandlad redan nu. Åtgärder
borde gjorts i mars.
Efter diskussion enades styrelsen om att inga konkreta aktuella diskussioner tas
nu innan sommaren utan att ett omtag görs i höst. Dock fortsatt löpande kontakter med politiker som tidigare. Inspel på kommande politikerkontakter lämnas till Patrik Ohlsson.
§ 86

Övriga frågor

Äganderättsträff
Ola Axelsson informerar om äganderättsträff i Älvängen den 11 juni.
Norsälven
Kristina Ahlstedt Karlsson deltar i möte som lokalavdelning anordnar om
Norsälven.
Älgskötselområde
Kristina Ahlstedt Karlsson kommer den 9 juni att träffa Östmarks LRF-avdelning angående deras motion till regionstämman för att skapa samverkan och
kontakt inom älgskötselområdet.
Jordbrukardag
Johan Rydberg informerade om kommande jordbrukardag efter sammanträde
på Värmlands Hushållningssällskap. Elsa Lund Magnussen påtalar att det är
bra om det finns en slutkund (ätare) med vid planeringen av dagen.
Utskott medlemsorganisation
Johan Rydberg informerade från telefonsammanträde med Mats Bergling med
flera ang lokalavdelningar och kommungruppers verksamhet.
Text till nyhetsbrevet
Johan Rydberg fick i uppdrag att till kommande nyhetsbrev skriva en text från
Sweden Rock Festival och den mat som serveras där.
Emmylou Harris
Patrik Ohlsson tillskriver artisten Emmylou Harris ang hennes medverkan på
festivalen Way Out West som har beslutat att inte sälja mjölkprodukter under
sommarens festival. Emmylou Harris har engagerat sig för lantbrukare i USA.
Viltskötselområde med problem
Erik Forsberg informerade om möte under kvällen med viltskötselområde med

3(4)

PROTOKOLL
2015-06-08

problem. På mötet deltar också Patrik Ohlsson och Eleonore Marcusson.
Catarina Nilsson informerade också om de kontakter hon fått i frågan.
Varg
Erik Forsberg informerade att upphandling nu pågår om röjning under stängsel.
LRF får vara med och påverka var de största behoven finns.
Fårfest i Ölme
Patrik Ohlsson informerade om kommande fårfest i Ölme den 28 juni som
Värmlands Fåravelsförening anordnar.
Månadens tårta
Diskuterades mottagare av månadens tårta för juni, juli och augusti. Förslag på
mottagare till Patrik Ohlsson. Robert Larsson föreslår naturbruksgymnasiet
Lillerud för deras antal sökande till skolan. Robert Larsson undersöker antalet
sökande. Andra förslag som kom upp är mejeriet i Nysäter och Innovation
Park.
Årets Nötköttsföretagare
Grön Ko kommer att nomineras till Årets Nötköttsföretagare i Värmland 2015.
§ 87

Nästa sammanträde

Styrelsen träffas för sammanträde nästa gång den 1 september.
§ 88

Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet med att önska trevlig midsommar och
sommar.
Vid protokollet

Anna-Lena Holm
Justerat

Patrik Ohlsson
Ordförande

Johan Rydberg
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