LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Värmland

PROTOKOLL
Protokoll nr 7/2015
2015-09-01

Styrelsesammanträde
Tid

Kl 10.00 - 15.50

Plats

LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad

Närvarande

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

Övriga

Jan Landström, § 89 - 112
Jenny Nilsson, § 89 - 112
Erik Evestam, § 93
Yvonne Andersén, § 101 - 103

§ 89

Välkommen, öppnande

Ordförande Patrik Ohlsson presenterar upplägget för dagen. Ett särskilt välkommen till Jenny Nilsson som under dagen gör sin första dag som anställd för
LRF Västra Sverige och kommer att vara med under sammanträdet. Erik
Evestam kommer att delta och informera om äganderättsfrågor. Yvonne
Andersén deltar under Smaka på Värmland och Årets Kock.
Innan samanträdet träffades styrelsen och Mats Bergling för en timmes återkoppling i styrelseprocessen.
Sammanträdet förklarades för öppnat.
§ 90

Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes efter komplettering.
§ 91

Föregående protokoll

Protokollet från styrelsens senaste sammanträde 8 juni gicks igenom. Meddelades att träffen om äganderättsfrågor 11 juni ställdes in. Protokollet godkändes
och lades till handlingarna.
§ 92

Ekonomi

Robert Larsson redovisade LRF Värmlands ekonomi. Årets resultat hittills i år
är något bättre än budget och bättre än motsvarande period 2014. Men kostna-
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derna måste pressas ytterligare. Viktigt att vårda personalsamarbetet inom LRF
Västra Sverige. Den minskade budgeten för 2016 måste redan nu beaktas.
Patrik Ohlsson påtalade att morgonen ägnats åt att starta igång verksamheten
för hösten och medvetenheten om de förutsättningar som nu råder.
§ 93

Ägande/brukande

Erik Evestam hälsades välkommen till sammanträdet för att delta under denna
punk.
Ola Axelsson, Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson och Patrik Ohlsson har haft
möte och diskuterat äganderätten och skogsfrågor. Patrik Ohlsson tar upp
förslag på att kommunisera ”vad är kostnaden för ett kilo älgkött?”.
Erik Forsberg informerar om kommande möte i Östra Ämtervik 11 september
om älgskador.
Erik Evestam tar upp Byamossarna, Dalslands Kanal och Glaskogen och hur
ska turismen bli hållbar i naturreservaten.
Pengar söks från riks för att kunna granska hur skötselplanerna i naturreservaten efterföljs.
Markavtal för fiber tar mycket arbetstid. Situationer finns där markägare kan
stoppa fiberutbyggnad pga ersättningsfrågan. Brev till IT-ansvariga, kommuner, kommungrupper, Region Värmland och nyhetsbrev i frågan.
Erik Evestam och Patrik Ohlsson har gjort debattinlägg angående vattendirektivet. Uppvaktning av S-riksdagsledamöter om vattendirektivet är viktiga nu.
30 september träff med vattendelegationen. Christer Jansson och Monica
Didriksson anordnar möte. LRFs riksförbund arrangerar också möte angående
vattendirektivet.
Styrelsen beslutade
att
att
att

Erik Evestam och Patrik Ohlsson genomför ett möte för att påverka
riksdagsledamöterna i vattenfrågan
det skogliga resonemanget och brukandet måste med vid alla typer av
träffar
under Mellanskogsveckan kommer LRF under torsdagen som delarrangör delta med äganderättstema.

Erik Evestam tackades för sin medverkan under punkten.
§ 94

Medlemsantal

Aktuell medlemssiffra är 5 869 betalande medlemmar mot 6 691 vid årsskiftet.
Konstateras att medlemstappet är lika i hela landet.

2(7)

PROTOKOLL
2015-09-01

Patrik Ohlsson påtalar att det finns potentiella medlemmar i skogsägarna pga
äganderättsfrågorna.
§ 95

Situationen för mjölkbönderna

Patrik Ohlsson tar upp situationen för mjölkbönderna. Arla sänker priset igen.
Catarina Nilsson påtalar att läget är skakigt och att krisen pågått sedan 2014.
Catarina Nilsson och Patrik Ohlsson kommer att delta i mjölkmötet i
Jönköping 7 september.
Icke medlemmar får följa med på mjölkmanifestationen i Stockholm 21 september om dom betalar sin kostnad själva. Dessa skall också tillfrågas om
medlemskap.
Angående ”Mjölk 2025” finns inga regionala planer framtagna. Just nu finns
inget att gå på. Frågan förväntas återkomma.
§ 96

Bondekompis

Jan Landström informerar från arbetet med ”bondekompis” i Värmland. Gruppen har varit inkopplad på en brand. Inget pågående arbete just nu med koppling till situationen för mjölkproducenterna, inte heller om djurvälfärd. Verksamheten i Värmland är väletablerad.
I dag syns inte så mycket av mjölken i omsorgsarbetet. Bilden är snarlik i landet. Än har ingen region omorganiserat sitt arbete, men arbetet ser lite olika ut i
landet.
Några bondeluncher har genomförts på olika håll. LRF Värmland har betalt
kostnaden för några innan sommaren.
Styrelsen beslutade
att
att
att
§ 97

stötta kommungrupp/lokalavdelning för initiativ till ”bondeluncher” med
medverkan från regionen under oktober till december
inspel från deltagarna i bondeluncherna önskas
LRF Värmland står för deltagarnas lunchkostnad.
Ajournering

Sammanträdet ajournerades för lunch.
§ 98

Innovation landbruk

Sammanträdet återupptogs efter lunch.
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Patrik Ohlsson informerade att projektet nu har sin uppstart i veckan. Jan
Landström och Elsa Lund Magnussen kommer att arbeta vidare med projektet.
Fler har varit med tidigare.
Jan Landström påtalar att man nu måste fastställa nuläget för att veta var man
står genom utblick - vad är möjligt? - målbild - prioritering och rollfördelning.
Styrelsen beslutade
att

målet är en regional strategi för den regionala livsmedelsstrategin med
slutdatum i december.

§ 99

Medlem och organisation

Jordbrukardag på Lillerud 29 september (heldag). Speeddating mellan elever
och praktikvärdar, effektiv jordbearbetning, markstruktur, maskinfirmorna presenterar sig mm står på programmet för dagen. Besökarna står för sin egen
matkostnad på 100 kr. Greppa Näringen står för övriga kostnader. LRF
Värmland lägger ingen kostnad förutom för Johan Rydbergs deltagande i sammanträden inför jordbrukardagen.
§ 100

Skog

Patrik Ohlsson informerade att ett nationellt skogsprogram ska tas fram.
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson som sitter i många olika grupper leder LRF
Värmlands arbete i skogsfrågor. Ev telefonsammanträde angående skogsfrågan
under hösten.
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kommer till länet 2 december för regionalt dialogmöte i skogsfrågan. Mellanskog och LRF Värmland kommer att
finnas med i programmet under dagen. Olika arbetsgrupper ska arbeta fram ett
nationellt skogsprogram.
§ 101

Smaka på Värmland

Ett välkommen riktas till Yvonne Andersén.
LRF Värmland delar monter med Studieförbundet Vuxenskolan, SV. LRF
kommer att ha med Bondehyllan och appen. Guide på märkningar för att hitta
svenskt. Frågor för att få besökare att komma till montern med pris svenska
ostar. SV visar sitt cirkelprogram. Bemanning två personer från LRF per dag,
26 - 27 september.
§ 102

Årets Kock

Inbjudan är nu utsänd till tilltänkta utställare. Dagen kommer att arrangeras
som en branschdag med fritt inträde.
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Seminarium med Svensk kött klart. Övriga programpunkter i spåningsstadiet.
Förslag finns på LRF-monter med ost och mjölk. Thomas Sjögren segrare av
Årets Kock 2015 från Göteborg och Swedish Taste tillagar Kornotto. Någonting med upphandling. Affärskontakter – speedating på något sätt för att koppla
kock till råvara och recept.
§ 103

Namninsamlingen – mjölk

Yvonne Andersén uppmanar alla att samla in så många namnunderskrifter som
möjligt för mjölken och svensk livsmedelsproduktion.
Ett tack till Yvonne Andersén för hennes medverkan.
§ 104

Företagande

Elsa Lund Magnussen har ännu inte kallat till något sammanträde. Situationen
för mjölkproducenterna går in under denna grupp just nu.
§ 105

Rovdjursvaka

LRF Värmland kommer att finnas med vid Fåravelsförbundets evenemang
”Rovdjursvaka” den 3 september. Erik Forsberg informerar om träff för pressen i Östra Ämervik.
§ 106

Fårprojekt

Utökad kurs i fårskötsel planeras. Erik Forsberg och Jenny Nilsson från LRF
jobbar vidare med Länsstyrelsen i projektet.
§ 107

Inför budget 2016

Diskuterades vad ett medlemskap i LRF Värmland innebär för länets medlemmar och vad LRF Värmland bör satsa på inför 2016.
-

-

-

Länsstyrelsen, Region Värmland och kommunerna är på tå i äganderättsfrågor och tillväxtfrågor som är viktiga för mig som enskild medlem i mitt
företagande.
Mötesplatser för medlemmar där det verkligen händer nåt mellan medlemmarna som de känner är nyttigt.
Hålla Värmlands media varma med vad som rör sig i den gröna näringen.
Företagande och utbildning, hjälpa till och stötta i medlemmarnas företag
med ekonomi, marknadsföring, försäljning, personalfrågor och samarbetsformer.
Ta hand om medlemmarnas energi i viktiga frågor och göra verkstad av
det, att stå bakom medlemmen när hon vill få det att hända.
Jobba för att det finns fungerande kommungrupper som har en naturlig
kontakt.
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-

-

Alternativ med regionstämma vartannat år. Självfinansierande Värmlandsstämma? Nödvändigt att jobba med kostnadssidan för stämmor. Vilka kostnader går det att göra något åt? Viktigt att behålla kontakten med medlemmen. Sociala medier som alternativt påverkansforum på riktigt? Stadgeändring för färre antal fullmäktige?
Regionstyrelsens storlek? Valberedningens storlek? Tydlig budgetram för
styrelsen och valberedningen.

Noterades att kommunikation för svensk mat och omsorgsarbete inte lyftes upp
som prioritering av styrelsen.
§ 108

Kompensationsstöd och nationellt stöd 2016

Kort rapport från Patrik Ohlsson varefter punkten frångicks eftersom situationen för stöden ännu är oklar.
§ 109

Månadens tårta

Diskuterades förslag på månandens tårta för resterande månader 2015.
Augusti – Lennart Larsson för hans initiativ vid brand
September – Lillerud
Oktober – Arvika stadsnät
November – Nysäters Mejeri
December – Kjell och Bola
§ 110

Övriga frågor

Lillerud
Patrik Ohlsson och Erik Forsberg kommer att träffa Lillerud.
Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA
Johan Rydberg informerade att han kommer att prata don i spannmål på grisseminarium som SVA anordnar.
Leader Nära
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson bevakar äganderätten i Föreningen Leader
Närheten.
Studieförbundet Vuxenskolan, SV
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson informerar att hon på torsdag kommer att
delta i sammanträde med SV.
§ 111

Nästa sammanträde

Styrelsen träffas nästa gång den 1 december. Innan dess telefonsammanträde
den 20 oktober, kl 19.00.
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§ 112

Avslutning

Ordförande Patrik Ohlsson avslutade sammanträdet kl 15.50.

Vid protokollet

Anna-Lena Holm
Justerat

Patrik Ohlsson
Ordförande

Elsa Lund Magnussen
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