LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Värmland

PROTOKOLL
Nr 6/2016
2016-08-18

Styrelsesammanträde
Tid

Kl 09.30 - 16.00

Plats

LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson
Ola Axelsson
Erik Forsberg
Johan Rydberg
Catarina Nilsson
Lars Johan Lander, § 78 och 88

Övriga

Erik Gustavsson, LRF Ungdomens ordförande
Jan Landström, protokollsekreterare
Mats Bergling, § 81 – 82

§ 72

Välkommen, öppnande

Patrik Ohlsson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.
§ 73

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslöt
att

§ 74

utse Johan Rydberg till protokolljusterare vilket också innebär att han
rapporterar från styrelsemötet till nyhetsbrevet.
Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes med tillägg på övriga frågor av djurrättsaktivismens påverkan på näringen.
§ 75

Föregående protokoll

Styrelsen gick igenom protokoll nr 5/2016 från den 17 maj.
Styrelsen beslöt
att
§ 76

lägga det godkänt till handlingarna.
Ekonomi och medlemsantal

160817 hade Värmland 5 497 medlemmar mot 5 752 vid årsskiftet vilket är en
minskning med 4,43 %, rikssnittet är en minskning på 5,15 % sedan årsskiftet.

Jan Landström
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Det ekonomiska utfallet för LRF Värmland per 160630 var 1 895 000 kronor
jämfört med motsvarande period 2015 då utfallet var 2 062 000 kronor. Överskottet från 2015 om 229 000 kronor finns kvar därutöver.
Förutsättningarna för en mer omfattande teambildningsaktivitet, exempelvis en
studieresa till Bryssel 2017 ska utredas.
§ 77

Livsmedelsstrategin, vad gör vi nu?

Styrelsen diskuterade fortsatt förslaget till en livsmedelsstrategi för Värmland.
Region Värmland har ett eget arbete i samma riktning. Vi befinner oss nu
annars i en avvaktande fas där Länsstyrelsen vill invänta besked om vad den
nationella livsmedelsstrategin kan komma att betyda för myndigheten.
I diskussionen användes Länsstyrelsens fårprojekt som ett gott exempel på hur
vi redan ”lever” den regionala livsmedelsstrategin.
Processen mellan Hushållningssällskapet, LRF, NIFA och Länsstyrelsen fortlöper med ett möte den 23 augusti.
§ 78

Klimatdagen den 24 maj

Lars Johan Lander rapporterar om en dag med väldigt vegetariska men inte
fullt så goda biffar. En bra kontaktdag där även våra intressen behöver komma
fram bland alla andras.
§ 79

LRF Ungdomen

Väldigt mycket kretsar nu kring Plöj-SM. Vissa aktiviteter efter det planeras,
bl a att på ett tydligare sätt uppmärksamma de som är verksamma med häst.
Dessutom planeras årsmöte och en eventuell politikerträff.
§ 80

Viltfrågor

Catarina Nilsson rapporterade om den avdelningsaktivitet i sydvästra Värmland
som är planerad den 1 september. Vi ska sprida inbjudan till denna träff till
viltansvariga i lokalavdelningarna i övriga länet.
Erik Forsberg och Jan Landström har mött Mellanskog under sommaren efter
att Stora haft synpunkter på hur markägarrepresentanterna agerat i något älgförvaltningsområde.
En remissomgång pågår rörande länets förvaltningsplan för rovdjur. Regionförbundet anser att förslaget har avgörande brister i helhetssyn kring vad kombinationen av olika rovdjursarter innebär. Brister finns även kring att planen
inte tar upp de socioekonomiska effekterna i tillräcklig grad. Dessutom måste
likställighet i förutsättningarna att hålla tamdjur råda i hela landet, det är inte
något som enbart kan vara en ambition inom länet. Slutligen bör LRF uppmärksamma vikten av att man vårdar kontinuiteten i förvaltningen i form av
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årlig jakt, så att inte vi tappar kompetens och intresse, detta gäller såväl varg
som lo och björn.
Styrelsen beslöt
att

§ 81

uppdra åt Erik Forsberg och Jan Landström att inge dessa synpunkter till
Länsstyrelsen.
Integrationsprojekt i Hagfors

Arbetet är igång i Hagfors. Kommunen är en tydlig ägare av verksamheten
(som sig bör) men med LRF som stöd. Verksamheten i Hagfors är nu inspirationskälla för verksamhet i flera andra kommuner i landet.
§ 82

Ost i butik, övrigt om mjölk

Catarina Nilsson har fört en diskussion med den värmländska Arla-kretsen som
kommer att medverka på Lillerudsdagarna med stöd av material och koncept
från ostkampanjen.
Mats Bergling gav kort rapport om läget i mjölkjouren.
§ 83

Ordförandekonferens

Valberedningen önskar ordförandekonferensen tidigarelagd samt att det på den
finns ett ökat utrymme för kontakterna mellan valberedning och avdelningsfunktionärerna. Styrelsen önskar kvarstå vid liggande plan innebärande att
kommungruppsfunktioner träffas i höst och att en träff med fokus på lokalavdelningsordföranden hålls i januari 2017.
§ 84

Kommungruppslyftet

Styrelseledamöterna ska nu följa upp det som hittills gjorts inför vecka 39.
Medlemsutskottet ska fördela kommungrupperna mellan ledamöterna för en
kontakt under vecka 34. Inriktningen ska vara att stimulera kommungrupperna
att ta fatt i sina tidigare idéer, att få dem att känna att det är enkelt att komma
igång och om de ser trösklar så ska de våga be personal och regionalt valda om
stöd.
§ 85

Medverkan på Plöj-SM

Inriktningen på denna medverkan ska inte vara att föra ut ett budskap utan att
få inspel.
Styrelsen beslöt
att

medverka som utställare på Plöj-SM samt att uppdra åt Kristina ”Kikki”
Ahlstedt Karlsson och Patrik Ohlsson att förbereda denna medverkan.
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§ 86

Smaka på Värmland

Styrelsen beslöt
att
§ 87

inte medverka som utställare på Smaka på Värmland.
Profilkläder

Styrelsen efterfrågar en ny uniform att uppträda i.
§ 88

Fokusområde Skog

Styrelseledamöterna hanterar inbjudan den 8 september till Selma Spa enskilt.
Regionförbundets roll i principärendet angående vägrad avverkning på grund
av bombmurkla diskuterades.
Regionförbundet ska initiera ett möte med Mellanskog för att utreda möjligheterna att intensifiera samarbetet kring opinions- och påverkansarbetet angående
rätten att bruka skog.
Styrelsen beslöt
att

§ 89

uppdra åt Erik Forsberg och Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson att initiera ett möte med Mellanskog.
Öppning Saluhallen i Karlstad, Gårdarna i Värmland,
Skansen, LF och LRF Konsults pris till matentreprenör

Informeras att LF Värmland har tagit initiativ till ett nytt pris till matentreprenörer att utdelas vid Smaka på Värmland.
Förhandsvisning av saluhallen kommer att ske vecka 35.
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson rapporterade om Gårdarna i Värmland samt
om en aktivitet att marknadsföra Värmland på Skansen den 13 augusti.
§ 90

Övrigt utskott Medlems- och organisationsutskottet

Inget ytterligare togs upp.
§ 91

Övrigt utskott Goda företagarvillkor

Inget ytterligare togs upp.
§ 92

Övrigt utskott Ägande- och brukanderätt

Inget ytterligare togs upp.
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§ 93

Energikonferens Uddeholmsladan 13 augusti

Patrik Ohlsson avgav rapport.
§ 94

Övriga frågor

Regionförbundet är kontaktade av partiet Borgerlig framtid. Kontakt ska has
med Patrik Ohlsson.
Styrelsen uttrycker att de är nöjda med hur Länsstyrelsen idag arbetar med att
förankra sina kompetensutvecklingsinsatser med LRF.
Nu har nytt länsråd tillträtt. Styrelsen anser att det är tid för, och uppdrar åt
Patrik Ohlsson, att initiera en träff med Länsstyrelsens ledning och enhetschefer.
Radio Värmland har tagit inledande kontakter med regionförbundet kring att på
något sätt uppmärksamma hur djurrättsrörelsen påverkar näringen.
Johan Rydberg berättar om en bra aktivitet mellan LRFs lokalavdelning i Väse
och Lantmännen.
§ 95

Avslutning

Patrik Ohlsson tackade styrelsen för dagens engagemang och förklarade mötet
avslutat.

Vid protokollet

Jan Landström
Justerat

Patrik Ohlsson
Ordförande

Johan Rydberg
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