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RIKSFÖRBUND
LRF Värmland
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Nr 7/2016
2016-10-05

Styrelsesammanträde
Tid

Kl 08.30 - 15.30

Plats

LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad

Närvarande

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

Övriga

Gunilla Evers, Region Värmland, § 114
Katarina Averås, Region Värmland, § 114
Jenny Nilsson, § 113
Yvonne Andersén, § 113
Jan Landström, protokollsekreterare

§ 96

Välkommen, öppnande

Patrik Ohlsson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.
§ 97

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslöt
att

utse Kikki Ahlstedt Karlsson till protokolljusterare vilket också innebär
att hon rapporterar från styrelsemötet till nyhetsbrevet.

§ 98

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§ 99

Föregående protokoll

Styrelsen gick igenom protokoll nr 6/2016 från den 18 augusti.
Styrelsen beslöt
att

lägga det godkänt till handlingarna.

§ 100

Ekonomi och medlemsantal

160817 hade Värmland 5 448 medlemmar mot 5 752 vid årsskiftet vilket är en
minskning med 304 medlemmar sedan årsskiftet.

Jan Landström
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Det ekonomiska utfallet för LRF Värmland per 160930 var 2 621 188 kronor
jämfört med motsvarande period 2015 då utfallet var 2 722 409 kronor. Överskottet från 2015 om 229 000 kronor finns kvar därutöver.
§ 101

Inför verksamhetsplanering och budget 2017

De övergripande linjerna från planen för 2016 ligger fast. Linjen regionförbundets prioriteringar sammanfattas väldigt väl i dels de regiongemensamma prioriteringar som sker i 2017 års tillsammanssatsningar, dels i slutsatserna i den
framtagna regionala livsmedelsstrategin.
Beträffande budgeteringar finns det några aktiviteter som kan behöva särskild
behandling. Exempel på sådana punkter är eventuell styrelseresa till Bryssel
samt kommungruppsaktiviteten som planeras under senvintern. I stort bedöms
dock arbetet kunna ske i en linjebudget utan extraordinära poster.
Styrelsen beslöt
att

presidiet driver frågan vidare inför nästa möte.

§ 102

Livsmedelsstrategin

Patrik Ohlsson rapport från möte med Länsstyrelse, NIFA och Hushållningssällskapet den 23 augusti samt ger en lägesbeskrivning. Länsstyrelsen känner
sig hindrade att välja väg framåt i sin avvaktan på den nationella livsmedelsstrategin. Regionen är nu engagerade rejält i frågan. Strategin kommer att diskuteras på det kommande regionala partnerskapet.
§ 103

LRF Ungdomen

Plöj-SM blev ett fantastiskt evenemang och ungdomen har gjort ett mycket bra
jobb.
Styrelsen beslöt
att

premiera de som engagerat sig i detta arbete för denna insats genom att
ställa 10 000 kr till LRF Ungdomens förfogande för en aktivitet de själva
bestämmer.

Konstateras dessutom att LRF Ungdomen har ett bra program för återstoden av
året och Erik Forsberg bibehåller kontakten med dem.
§ 104

Viltfrågor

Erik Forsberg har, sedan styrelsen träffades senast deltagit på en viltdag som
Länsstyrelsen anordnade. En bra mötesplats för att diskutera dessa frågor men
det var färre deltagare än önskvärt.
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Informerades om erbjudandet om stöd till anläggandet av små vilthägn där
effekterna av viltförekomsten ska åskådliggöras. Allt i syfte att öka medlemmarnas engagemang i frågor om vilt. Detta ska följas upp med aktiviteter från
regionförbundet som i sin tur syftar till att locka lokalavdelningarna att agera.
§ 105

Kommungruppslyftet

Det planerade mötet för de som är engagerade i kommungrupperna är senarelagt och en större konferens planeras att genomföras tillsammans med LRF
Västra Götaland under senvintern.
§ 106

Ordförandekonferens

Styrelsen avser tidigarelägga årets ordförandekonferens i syfte att undvika
krock med det evenemang som diskuterats under föregående punkt.
Styrelsen beslöt
att

tidigarelägga årets ordförandekonferens till tidigt i december.

§ 107

Övrigt utskott Medlems- och organisationsutskottet

Inget ytterligare togs upp.
§ 108

Övrigt utskott Goda företagarvillkor

Inget ytterligare togs upp.
§ 109

Övrigt utskott Ägande- och brukanderätt

Erik Forsberg och Kikki Ahlstedt Karlsson har haft kontakt med SBO-ordförande Anders Bengtsson om ett möte med regionförbundet och Mellanskog.
§ 110

Fokusområde Skog

Det Nationella skogsprogrammet, Bioeconomy region, Värmland i framtiden,
Värmlandsstrategin samt Samrådsgruppen Naturvård diskuterades.
Uppföljning av tidigare diskussioner rörande regionförbundets kontakter med
Skogsstyrelsen.
Styrelsen beslöt
att

avkräva LRF Skogsägarna att LRFs regioner engageras i arbetet med det
nationella skogsprogrammet, samt

att

Patrik Ohlsson, Lars Johan Lander och Erik Evestam deltar på samrådsmötet den 22 november.
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§ 111

Norrlandsgruppens årskonferens

Styrelsen beslöt
att

Johan Rydberg deltar på årets årskonferens.

§ 112

Möte Länsstyrelsens avdelningschefer och regionråd

Patrik Ohlsson fortsätter diskussionerna med Torben Ericson. Datum ännu ej
fastställd.
§ 113

Övriga frågor

Arbetsförmedlingen
Jenny Nilsson redovisade från mötet hon haft med AF. Jenny Nilsson arbetar
vidare i ärendet med Lars Johan Lander.
Möte Anki Johansson och Stefan Hellstrand
Vi har ett itchy issue mellan LRF och Coop där relationerna regionalt mellan
de båda organisationerna skulle kunna vara en öppning till bättre relationer.
Tankar finns på att ordna någon form av aktivitet under våren som ska gå på
djupet i fråga om maten och klimatet.
Valberedningscoach
Jan Landström informerade om aktiviteten.
Samköps medlemskvällar
Yvonne Andersén informerar om träffarna som varit på Ahlsells, IKEA mm,
samt om hur verksamheten ser ut framöver. Styrelsen uttrycker sina ambitioner
att använda dessa kvällar som en mötesplats med många medlemmar de aldrig
annars träffar.
Möte Pål Jonsson
Patrik Ohlsson och Jenny Nilsson träffade Pål Jonsson, vikarierande riksdagsledamot, i måndags. Pål Jonsson hade tagit ett initiativ för att orientera sig om
läge och förutsättningar i det gröna näringslivet. Bl a diskuterades viltutfodringsfrågan, nationell livsmedelsstrategi, artskyddsförordning mm.
Medverkan Kooperativt forum
Patrik Ohlsson informerar om att kooperativt forum ska genomföras 2017 på
liknande sätt som 2016. Återstår att utse vilka styrelseledamöter som ska delta.
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§ 114

Deltagande i Region Värmlands intervjuturné inför deras
framtagande av en strategi för de gröna näringarna

Styrelsen besöktes av Gunilla Evers och Katarina Averås, Region Värmland,
för en längre diskussion. Dessa genomför en rundresa bland de gröna näringens
intressenter för att samla intryck till regionens arbete med att utreda förutsättningarna att ta fram en strategi för de gröna näringarna i Värmland.
§ 115

Avslutning

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

Vid protokollet

Jan Landström
Justerat

Patrik Ohlsson
Ordförande

Kristina Ahlstedt Karlsson
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