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Styrelsesammanträde per telefon
Tid

Kl 19.00 – 21.00

Plats

Telefonsammanträde

Närvarande

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

Övriga

Yvonne Andersén, § 113 - 116

§ 113

Öppnande

Patrik Ohlsson hälsade välkommen och förklarade kvällens telefonsammanträde för öppnat efter upprop.
§ 114

Protokolljusterare

Till att justera protokollet utsågs Erik Forsberg.
§ 115

Föredragningslista

Föredragningslistan gicks igenom och godkändes.
§ 116

Årets Kock

Yvonne Andersén föredrog aktuellt läge inför Årets Kocks semifinal på
Karlstad CCC den 17 november.
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Utsmyckning av entré görs av LRF
Registrering sköts av Åres Kock
LRF Värmland hälsar välkommen
Alla får plats i samma lokal, både tävlande och utställare
Utställarna kommer att placeras i kluster, 13 klara i dagsläget (10
medlemmar och tre ej medlemmar)
Thomas Sjögren, Årets Kock 2015, kommer att laga mat vid tre tillfällen i
LRFs monter, samtidigt görs intervju med producenter från Värmland
27 oktober – Jurygenomgång
16 november – Iordningställning av lokal, genomgång prisutdelning
Klara seminarier – ett om upphandling och ett om marmorering i kött

Anna-Lena Holm
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− Media – pressmeddelande kommer om juryn under veckan, 6 november
släpps semifinalisterna och pressinbjudan till mediafrukost 17 november
kommer att sändas ut
Diskussion om styrelsens medverkan under Årets Kock. Yvonne Andersén
sammanställer lista med behov av hjälp från styrelsen.
I dagsläget inte aktuellt med några profilkläder.
Uppdatering om läget för Årets Kock över mailen från Yvonne Andersén.
Yvonne Andersén kommer att träffa Patrik Ohlsson och Elsa Lund Magnussen
kommande vecka för genomgång.
Lamm och bi saknas i dagsläget bland utställarna. Antalet utställare kan gärna
vara några flera.
Patrik Ohlsson riktar ett tack till Yvonne Andersén för hennes medverkan och
ett tack för bra arbete hittills med Årets Kock. Konstaterades att Årets Kock
ska bli riktigt roligt.
§ 117

Föregående protokoll

Protokollet från föregående sammanträde 1 september (7/2015) gicks igenom.
§ 93 Ägande/brukande
Kostnad för älgkött – Riksförbundet förstår att viltfrågan är intressant för våra
medlemmar och övriga bönder.
Jordbrukardagen på Lillerud – Bra dag med ca 60 personer närvarande. Många
hade kvar att tröska. Uppsamlingsmöte innan jul för ev fortsättning.
§ 101 Smaka på Värmland
Fler besökare än förra året. Bra plats att vara på, bland många mattält som
lockade besökare. Patrik Ohlsson deltog i paneldebatt tillsammans med
Konsum Värmland och Löfbergs Lila.
§ 105 Rovdjursvaka
Bra media med enkelt upplägg.
§ 106 Fårprojekt
Mer behöver göras. Andra Länsstyrelser visar intresse för projektet. Kontakter
med fler fårintresserade.
Samtliga pengar för röjning under fårstaket har gått åt och alla tycks nöjda.
Fortsättning nästa år.
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§ 110 Övriga frågor
Lillerud – Erik Forsberg, Patrik Ohlsson och Jenny Nilsson har lämnat över
månadens tårta till skolan samt diskuterat framtiden för skolan.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
§ 118

Ekonomi

Robert Larsson meddelade att 2015 års resultat tas med till 2016. 75 % av årets
budget har använts fram till och med september.
Diskussion om kostnader för regionstämma, lokalavdelningar och kommungrupper.
§ 119

Medlemsantal

5 809 betalande medlemmar 16 oktober (6 691 betalande medlemmar 31
december 2014).
Ett liknande tapp i hela landet. Utmaning i höst när årsavgiften för 2016 kommer. Små värvningskampanjer genomförs. Många medlemmar som tappats är
personmedlemmar. Erbjudandet till skogsägare behöver förbättras.
§ 120

Mjölkläget

Gicks igenom de olika manifestationer som genomförts i landet och Bryssel.
Manifestation Bryssel 7 september – Ola Axelsson deltog. Bra möte och bra
media från bl a TV4 och Sveriges Radio.
Mjölkmöte Jönköping 7 september – 500 deltagare. Mötet visade att alla är
engagerade men gav inget resultat som mer pengar åt mjölkproducenterna.
Manifestation Mynttorget, Stockholm, 21 september – Bra evenemang men
gav dock ingen effekt. Pengar till mjölkproducenterna har kommit i efterhand.
Catarina Nilsson ser något ljusare på framtiden nu för mjölkproducenterna med
bl a Mjölkkronan och något uppåtgående trend för mjölkpriset. Producenterna
biter ihop och kämpar på. Man öppnar sig inte för andra.
Tungt för de konventionella mjölkproducenterna och eko-producenterna har
det bättre. Oklart med situationen för nystartade mjölkproducenter.
Ola Axelsson noterar att nya mejeriet i Värmands Nysäter skapar förväntan.
§ 121

Bara vara aktiviteter – omsorgsarbetet

Mail har gått ut till lokalavdelningarnas ordförande om ”Bara vara aktiviteter”.
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Ännu har ingen anmälan om aktivitet inkommit. Erbjudandet ut till lokalavdelningarna igen.
Gicks igenom aktuellt omsorgsarbete. Ett djuromsorgsärende och ett bondeomsorgsärende ligger under bevakning.
§ 122

Innovation Landbruk

Processen leds av proffs och vi måste lita på dessa. En livsmedelsstrategi ska
vara framme i december.
§ 123

Budgetförberedelser

Diskuterades förutsättningar för budgetarbetet inför 2016.
−
−
−
−
−

Arbeta gemensamt med LRF Västra Götaland med motioner
Arbeta tillsammans med LRF Västra Götalands utskott
Värde att använda varandras framgångar och samarbeta, bra grundforum
Budget tas i december, utkast görs av ordföranden
Alla behöver ha tankearbete och i utskotten ang verksamhetsplan och regionala prioriteringar

Styrelsen beslutade
att
att

diskussion förs över mailen på Patrik Ohlssons framtagna förslag
slutligt förslag från Patrik Ohlsson, Elsa Lund Magnussen och Robert
Larsson sänds ut någon vecka innan kommande sammanträde.

§ 124

Nationellt skogsprogram

Inbjudan till dialogmöte om nationellt skogsprogram i Karlstad 2 december har
kommit. Karlstad är en av fyra platser i landet.
Process inför dialogmötet behövs. Talpunkter från skogsägarna finns. Patrik
Ohlsson sänder ut dessa. Många skogsägare önskas som deltagare vid dialogmötet den 2 december.
Styrelsen beslutade
att

Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson får i uppdrag att tillsammans med
Mellanskog anordna ett möte för att ”prata ihop sig” innan dialogmötet.

Familjeskogsbruket behöver man trycka på. Komet, frivillig avsättning till
naturskydd, prövat i Dalsland, nu till hela landet.
Jan Landström deltar på möte om Komet i Växjö 4 november.
§ 125

Kompensationsstöd och Nationellt stöd 2016

Kort lägesrapport.
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−
−
−
−

Ingen dramatisk ny indelning
Föreslagen djurtäthet galen
Ännu inget fastslaget enligt artikel i dagens ATL
Norrlandsstödet

§ 126

Regionalt partnerskap för LBP 10 november

Eftersom Patrik Ohlsson är på semester 10 november går Elsa Lund
Magnussen in i hans ställe på sammanträde om regionalt partnerskap.
§ 127

Månadens tårta

Oktober – Arvika stadsnät
Erik Forsberg tar hand om utdelningen av tårtan tillsammans med Erik
Evestam som hjälper till med att skriva motivering.
November – Nysäters Mejeri
Delas ut i mitten av månaden av Patrik Ohlsson, Ola Axelsson och Catarina
Nilsson.
December – Kjell & Bolas
Delas ut av Patrik Ohlsson och Robert Larsson i samband med styrelsesammanträdet.
§ 128

Ordförandekonferens 12 januari

Dags att börja fundera på innehållet vid ordförandekonferensen den 12 januari
inför lokalavdelningarnas årsmöten. Regionala prioriteringar och kampanjer
bör vara med.
Styrelsen beslutade
att

utskottet medlem och organisation inför styrelsesammanträdet i december kommer med ett utkast på program.

§ 129

Telefonmöte med avdelningar och kommungrupper

Ett telefonsammanträde bör genomföras med avdelningar och kommungrupper
för att få större aktivitet och större närhet mellan styrelsen och avdelningar/kommungrupper. Även för att få ett ”öra” om önskemål på vad som ska
tas upp på ordförandekonferensen.
Styrelsen beslutade
att

genomföra ett telefonsammanträde med lokalavdelningar och kommungrupper tillsammans med LRF Ungdomen efter styrelsesammanträdet 1
december.
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§ 130

Övriga frågor

LRF Ungdomen Värmland
Johan Rydberg, Mats Bergling och Yvonne Andersén har träffat LRF
Ungdomen Värmland.
− LRF Ungdomen Värmland önskar en Facebook-sida tillsammans med LRF
Värmland
− Årsmöte med LRF Ungdomen Värmland genomförs den 5 november
Försök i Väst
Rapport på kommande styrelsesammanträde av Johan Rydberg.
Förändring av stämman
Erik Forsberg tar upp fråga om ev förändring av stämman och ev stadgeändringar som kan behövas. Förslag kan lämnas av styrelsen till stämmans fullmäktige på ev stadgeändringar att behandlas vid regionstämman.
Mail från medlemmar
Patrik Ohlsson meddelar att mail från medlemmar (dom som fått) måste tas på
allvar.
§ 131

Nästa sammanträde

Kommande sammanträde med styrelsen är tisdagen den 1 december i Karlstad.
Ej utdelade silvernålar vid senaste regionstämman kommer att delas ut.
§ 132

Avslutning

Patrik Ohlsson avslutade telefonsammanträdet kl 21.00.

Vid protokollet

Anna-Lena Holm

Justerat

Patrik Ohlsson
Ordförande

Erik Forsberg
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