LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Värmland

PROTOKOLL
Nr 1/2016
2016-02-25

Styrelsesammanträde via telefon
Tid

Kl 17.00 - 18.30

Plats

Telefonsammanträde

Närvarande

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

Övriga

Yvonne Andersén, stämmoansvarig LRF Värmland

§1

Välkommen, öppnande

Patrik Ohlsson hälsade välkommen till telefonmötet och förklarade mötet för
öppnat.
§2

Protokollförare

Robert Larsson anmäldes som protokollförare.
§3

Protokolljusterare

Styrelsen utsåg Catarina Nilsson till protokolljusterare.
§4

Dagordning

Styrelsen godkände utskickad dagordning.
§5

Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll från 1 december 2015. Protokollet gicks igenom
med noteringen att det kommer alldeles för sent och lades därefter godkänt till
handlingarna.
§6

Medlemsantal och ekonomi 2015

Medlemsanstalet den 25/2 är 5 446 medlemmar, årsskiftessiffran var 5 753
medlemmar. Det finns ett extra stort tapp i Värmland p g a att LRF Media i det
närmaste lämnat Torsby som verksamhetsort.

Robert Larsson
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Överskottet i verksamheten för helåret 2015 blev 229 000 kronor, av en budget
på 3 598 000 kronor, vilket vi får ta med oss in i 2016. Årsbudget exkl
överskott 2016 är 3 242 000 kronor.
§7

Behandling inkomna motioner

Styrelsen har behandlat yttrandena över de 18 inkomna motionerna till regionstämman över e-posten.
Styrelsen beslutade
att
§8

fastställa de framlagda yttrandena.
Utmärkelser regionstämman

Beslut om utmärkelser på regionstämman Ingrid och Gustaf Linders minnesfond. Idag finns det strax över 30 000 i utdelningsbara medel. I år är temat
Trav.
Styrelsen beslutade
att

dela priset i två och till pristagare 2016 utse Petra Edkvist samt Olof och
Ann-Louise Berggren.

Styrelsen beslutade
att

till årets lokalavdelning 2016 utse Vike LRF-avdelning.

Styrelsen beslutade
att

§9

tilldela silvernålar; LRFs högsta regionala förtjänsttecken, till Anders
Wiklert, Kristinehamn, Karl-Axel Ström, Borgvik, Britt Marie Nordqvist,
Ekshärad och Nils-Erik Nilsson, Värmlands Nysäter.
Verksamhetsberättelse 2015

Patrik Ohlsson rapporterade från telefonmöte med revisorerna.
Styrelsen beslutade
att
§ 10

fastställa den framlagda verksamhetsberättelsen för LRF Värmland 2015.
Stämmoupplägg 23 mars i Forshaga Folkets hus

Patrik Ohlsson och Yvonne Andersén gick igenom planeringsläget inför
regionstämman.
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Även i år arbetar vi med metoden Påverkanstorg för motionshanteringen.
Verksamhetsberättelsen föredras genom att Patrik Ohlsson inleder några minuter och att det därefter blir stafettpinne på mikrofonen genom styrelsens
ledamöter där Patrik Ohlsson ställer frågorna inklusive LRF Ungdomens ordförande Eric Gustafsson.
§ 11

Minnesanteckningar Nuntorp

Styrelsen gick igenom Patrik Ohlssons minnesanteckningar från mötet på
Nuntorp den 17 februari och den aktivitetslista där LRF Värmland är involverat
de kommande månaderna.
§ 12

Vänerbygdens älgförvaltningsgrupp

Styrelsen beslutade
att

meddela att lokalavdelningarna som utgör geografi för Vänerbygdens
älgförvaltningsgrupp, bjuder in till medlemsträff om den infekterade älgförvaltningen.

LRF Värmland står för kostnader och tips på föreläsare. Det finns en nollruta
för skogsskador på Segerstad som Skogsstyrelsen har som kan vara en plats att
vara på. Bra om dessa avdelningar, med Säfflebygdens LRF-avdelning som
huvudansvarig, kan berätta om sin aktivitet på regionstämman så att det kan
spridas till fler delar av Värmland.
§ 13

Övriga frågor

Vårvisningen
Johan Rydberg redovisade läget inför Vårvisningen.
Johan Rydberg, Kikki Ahlstedt Karlsson och Elsa Lund Magnussen medverkar
i montern på fredagen. Patrik Ohlsson och Erik Forsberg/Ola Axelsson medverkar på lördagen. Material runt skogligt fokus efterfrågades av Johan
Rydberg.
Styrelsen beslutade
att

Johan Rydberg medverkar på middagen innan kvällen om Lantmännen
bjuder på en plats för LRF.

Kretsmöte Arla
Catarina Nilsson håller i LRF Värmlands medverkan i Arlas kretsmöte och ett
eget möte med Arlas kretsråd i Värmland direkt efter kretsmötet. Arla anordnar
fyra byaträffar i Värmland inför kretsmötet ungefär som LRF Värmland bjöd in
till lunchmöten för ett år sedan.
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Landsbygdsupproret 25 mars
Patrik Ohlsson styr upp LRF Värmlands eventuella medverkan i dialog med
Kajsa Edbom, ordförande i Vike LRF-avdelning.
11 mars Gröna näringens integrationsarbete
Patrik Ohlsson har möte i Hagfors med SLAs VD Lena-Liisa Tengblad och
Ann-Kristin Johansson m fl angående Gröna näringslivets integrationserbjudande.
Valberedning SV Värmland
Patrik Ohlsson arbetar vidare med att hitta en LRF-representant till SV
Värmlands valberedning.
Livsmedelsstrategi Värmland
Livsmedelsstrategin som har jobbats fram, i regi av Karlstad Innovation park, i
Värmland i höst och vinter presenteras för LRF Värmlands styrelse den 28
april på förmiddagen.
Insynsråd
Patrik Ohlsson meddelade att han från idag ingår i Länsstyrelsen Värmlands
insynsråd. Patrik Ohlsson bjuder in insynsrådets ledamöter till LRFs regionstämma.
Jägarförbundet
Janne Landström, Patrik Ohlsson och Erik Forsberg träffar Jägarförbundet om
framför allt klövviltsförvaltningen i Värmland den 2 mars.
Kompensationsstödet och påverkan
Bengt Hedelin vill att vi skall rekommendera medlemmarna att skicka räntefakturor för att kompensationsstödet är så oerhört föresenat i år.
I gårdsstödsförordningen är sista datum att betala ut stödet den 30 juni året
efter odlingsåret. Dock innehåller miljöstödsförordningen inget datum i år för
sista dag för staten att betala ut pengar. Vi kan dock konstatera att det är möjligt att skjuta upp betalningen av fakturor för distriktsveterinärerna till dess
stödet är utbetalt. Patrik Ohlson tar en kontakt med Bengt Hedelin om de insatser LRF har gjort och gör i frågan.
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Vattendag Västerhavet
18 mars är det en Vattendag för Västerhavet i Göteborg, som Ola Axelsson
medverkar på. Det ligger också i linje med Ola Axelssons uppdrag som ny
suppleant i Vänerns vattenvårdsförbund.
Sveriges mjölkbönder
Patrik Ohlsson informerade om inbjudan från Sveriges mjölkbönder till deras
årsmöte i Värmlands Nysäter.
Regionala rådet
Patrik Ohlsson informerade från möte med regionala rådet om kommande
nationella mjölksatsningar i LRF.
Gröna sidan
Som Gröna sidan-krönikör nästa gång föreslås Maria Hollander om bioekonomi.
Stämmouttalande
Patrik Ohlsson vädjade till styrelsen att tänka vidare på ett eventuellt
stämmouttalande.
Medlemskväll Ahlsells
Erik Forsberg och Yvonne Andersén informerade om medlemskväll på
Ahlsells om solceller och enskilda avlopp den 24/2 med 70 deltagare. En hel
del medlemmar som inte är så aktiva på andra LRF-möten.
Nya LRF-aktiviteter på gång dels på Granngården i mars, dels på Ikea i maj.
Lantmännen
Johan Rydberg informerade Lantmännens distriktsmöte med fusion
Örebro/Värmland den 9 mars.
Patrik Ohlsson meddelade att Mellanskog har medlemsmöte på Gustaf Fröding
samma kväll.
§ 14

Kommande telefonsammanträden

Styrelsen beslutade
att

nästa sammanträde blir som telefonmöte måndagen den 14 mars, kl 17.00
för avstämning inför alla aktiviteter som sker vecka 11 och 12.
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Styrelsen beslutade också
att

ha ett telefonmöte med avdelningsordföranden efter regionstämman men
innan motionerna till riksförbundet skickas in den 31 mars.

§ 15

Avslutning

Patrik Ohlsson tackade för medverkan och förklarade telefonmötet för avslutat.

Justeras

Patrik Ohlsson
Ordförande

Catarina Nilsson
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