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Styrelsesammanträde via telefon
Tid

Kl 17.00 - 18.30

Plats

Telefonmöte

Närvarande

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

Övriga

Yvonne Andersén, stämmoansvarig LRF Värmland
Birgit Jönsson, föreslagen stämmosekreterare
Jenny Nilsson, verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige

§ 16

Välkommen, öppnande

Ordförande Patrik Ohlsson hälsar välkommen till dagens telefonmöte och förklarar det för öppnat.
§ 17

Protokolljusterare

Till att justera dagens protokoll utsågs Elsa Lund Magnussen.
§ 18

Godkännande föredragningslista

Föredragningslistan gicks igenom och godkändes.
§ 19

Genomgång inför regionstämman

Just nu är 163 deltagare anmälda till stämman.
Parentation. Lista med medlemmar som avlidit under året har tagits fram av
Yvonne Andersén. Patrik Ohlsson gör en genomgång av den och gör ett urval.
Torsten Svensson noterades dessutom utanför listan. Kommer styrelsen på någon ytterligare tar Patrik Ohlsson gärna emot det namnet.
Genomgång av prisutdelningar på regionstämman enligt nedan:
Silvernålar. För utdelande på stämman kommer Karl-Axel Ström och Nils-Erik
Nilsson att närvara. Övriga mottagare har anmält förhinder.

Robert Larsson
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Årets lokalavdelning. Johan Rydberg ordnar motivering för Vike.
Ingrid och Gustaf Linders fond. Förslag för båda motveringarna har inkommit
från Jenny Nilsson.
Datum för beslut av justering av stämmoprotokollet bestäms direkt vid stämmans avslutning. Birgit Jönsson ansvarar.
Intervju i 90 sekunder med var och en i styrelsen om verksamhetsåret som gått,
i samband med punkten årsredovisningen i föredragningslistan. Patrik Ohlsson
inleder samtalet.
Gjordes en genomgång av motioner, yttranden, påverkanstorget och ansvarsfördelning.
Ansvarsfördelning för yttranden på påverkanstorgets dialog enligt följande:
Motion

Styrelsen Pors

Förslag

Hejarklack för LRF
Rätt utskick på rätt plats
Nominering av valberedningsledamöter
Policy hos LRFs dotterbolag om att endast
servera svenska råvaror vid möten

Johan
Johan
Johan

Sissi
Sissi
Sissi

Besvarad
Besvarad
Besvarad

Johan

Sissi

Besvarad

Ställningstagande för medlemmen!
Stå upp för de aktiva bönderna!
Ta mer utrymme i massmedia

Patrik
Patrik
Patrik

Petra
Petra
Petra

Besvarad
Besvarad
Besvarad

Sveriges självförsörjningsgrad av livsmedel
Myndigheter och maktutövning

Elsa
Elsa

Jenny
Jenny

Besvarad
Besvarad

Jordbrukets miljöpåverkan

Catarina

Christer Besvarad

Arbetsgivaravgifter
A-kassa och sociala förmåner för företagare
Trygghet och service på landsbygden

Kikki

Mats

Riksstämmomotion

Kikki
Kikki

Mats
Mats

Besvarad
Besvarad

Ola

Erik

Skrivelse till riksförbundsstyrelsen

Ola
Ola

Erik
Erik

Riksstämmomotion
Riksstämmomotion

Förenkling vid upplösande av samfälligheter
Fuska inte med intrångsersättningen vid
skogsskydd
Landsbygden och strandskyddet
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Varg
Värdet av skador i lantbruksgrödor av
klövvilt

Erik

Janne

Riksstämmomotion

Erik

Janne

Riksstämmomotion

Panelsamtalet om bioekonomi på regionstämman. Janne Landström har ett ansvar för att styra upp detta och att utvärdera med Maria Hollander och Dag
Hallén om relevansen att filma samtalet.
Genomgång med stämmopresidiet hålls via telefonmöte tisdag 22 mars kl
11.00. Patrik Ohlsson, Yvonne Andersén, Birgit Jönsson och Robert Larsson
medverkar.
Hela styrelsen samlas kl 08.00 stämmodagen i Forshaga Folkets hus för att
hälsa fullmäktige och gäster välkomna.
Konstituerande möte hålls efter stämman.
Diskuterades ev stämmouttalande med inriktning på aktivt brukande av skogen.
Janne Landström och Patrik Ohlsson tar ansvar och förankrar med Paper
Province, Energikontoret Värmland och Mellanskog.
Diskuterades eventuellt telefonmöte med avdelningsordföranden mellan
regionstämman och att riksförbundsstämmomotionerna skickas in 31 mars.
Alternativt att ha ett telefonmöte när svaren på våra motioner kommer från
riksförbundsstyrelsen inför riksförbundsstämman. Detta för att få med oss kraft
in i riksförbundsstämman. Styrelsen beslutade enligt det senare förslaget.
§ 20

Kommande uppdrag och bemanning

Sveriges Mjölkbönders årsmöte i Nysäter 15 mars. Patrik Ohlsson deltar.
Arlas kretsmöte 17 mars. Catarina Nilsson tar med sig LRFs Mjölkjour och
Ostfestival i butik som förslag till gemensamt erbjudande att jobba vidare tillsammans kring. Även Ola Axelsson och Elsa Lund Magnussen medverkar på
mötet.
Företagaraktiviteten i Karlstad, Kristinehamn och Kil ihop med Svenskt
Näringsliv och Företagarna. Pressträff 16 mars i Karlstad, Kristinehamn och
Kil där det medverkar en bondeföretagare på varje plats. Publik aktivitet i
Karlstad och i affärer i Kil 19 mars samt på Vårvisningen där även LRF
Ungdomen hänger på.
Johan Rydberg uppdaterade styrelsen om arbetet inför LRFs engagemang på
Vårvisningen. Patrik Ohlsson och Johan Rydberg medverkar på Lantmännens
middag inför Vårvisningen på fredag kväll.
SV Värmlands stämma i Filipstad 20 mars. Patrik Ohlsson och Kikki Ahlstedt
Karlsson deltar som ombud för LRF. Erik A Eriksson har tackat ja till att sitta i
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valberedningen för SV Värmland på LRF-mandat. Diskuterades hur vi får flera
intresserade lokalt förtroendevalda att medverka i SVs stämma.
LRF VG-stämman i Vara 21 mars. Patrik Ohlsson deltar.
Kajsa Edbom beskriver Kristinehamns kommungrupps engagemang i Landsbygdsupproret 25 mars i kommande veckobrev. Patrik Ohlsson deltar i aktiviteten.
§ 21

Övriga frågor

Integrationsarbete i Hagfors
Patrik Ohlsson rapporterade från möte om grönt integrationsarbete i Hagfors.
Till Hagfors har det kommit över 1 000 asylsökande senaste året. Vad som
händer med dem är osäkert. Det man vet är att ca 150 har fått uppehållstillstånd
och bosatt sig i kommunen. Dessa har under två år en så kallad etableringsersättning och skall under den tiden integreras i det svenska samhället och arbetslivet.
Det är denna grupp, de med uppehållstillstånd som det i första hand är aktuellt
med praktik och lärlingsplatser för i kombination med validering och SFI. Ett
upplägg där gröna näringslivet och landsbygden erbjuder ”arenor” för praktik
och validering och samhället i form av kommuner och myndigheter står för
handledning mm skulle vara intressant att pröva.
Kommungruppslyftet 27 april
Hela kommungruppsstyrelserna bjuds in till kl 13.00 i Kil Arena inför att börja
planera en gemensam aktivitet i kommungrupperna vecka 39. Styrelsen skall
delta.
Livsmedelsstrategi Värmland
En Livsmedelsstrategi för Värmland presenteras för styrelsen och länsledningen med flera den 28 april kl 08.15 av Innovation Park.
Skogsaktiviteter
Styrelsen spånade kring skogsaktiviteter framöver. Styrelsen anser att vi borde
engagera markägare mer i att vara mer aktiva i inventeringen av betesskador
och även hjälpa till att utbilda dem för att använda den makt de har i viltförvaltningen. Vi arbetar vidare med denna fråga och tar upp den igen på vår
styrelseupptakt.
Skogens dagar
Skogens dagar på Norra fältet i Karlstad i september. Första planeringsmöte 21
mars.
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Styrelsen beslutade efter diskussion om hur vårt eventuella deltagande skulle
kunna se ut och om vårt fortsatt nödvändiga prioriteringar i förhållande till varför LRFs syns mest och bäst för medlemsnyttan att avstå medverkan.
Södra Vikendagen
Södra Vikendagen kommer Fryksdalens LRF och LRF Ungdomen att delta i.
Styrelseupptakt
Styrelseupptakt Värmland bestämdes som lunch till lunch 21 - 22 april. Patrik
Ohlsson och Robert Larsson planerar.
§ 22

Avslutning

Patrik Ohlsson tackade för medverkan och förklarade telefonmötet för avslutat.
Justeras

Patrik Ohlsson
Ordförande

Elsa Lund Magnussen
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