PROTOKOLL
Regionförbundsstämma
2016-03-23

LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF VÄRMLAND

Tid

Klockan 09.30 – 15.00

Plats

Folkets Hus, Forshaga

Närvarande

85 fullmäktige, samt ett 30-tal
övriga medlemmar, gäster och
massmedia

§1 Stämmans öppnande
Regionförbundets ordförande Patrik Ohlsson hälsade de närvarande välkomna.
Utbetalningar, varg, skog, medlemmar, vatten, mjölk och bioekonomi är ord som kommer att
prägla stämman.
Ordföranden förklarade stämman för öppnad.
§2 Parentation
Ordföranden höll parentation över Torsten Svensson och Börje Lagerqvist.
Under den tysta stunden mindes stämman även de som tjänat de gröna näringarna och som
lämnat jordelivet sedan förra stämman.
§3 Utdelning av utmärkelser
Följande utmärkelser utdelades:
Årets lokalavdelning:
Vike
Motivering:
LRF är landsbygdens största folkrörelse. I en folkrörelse är det lokala engagemanget
fundamentet och ryggraden. I årets lokalavdelning, Vike, finns just det engagemang som
speglar folkrörelsen LRF. Här finns framåtanda, nytänk, företagsamhet och långsiktighet.
Avdelningen har en roll som nav i bygden och en aktiv plats i vår kanske mest aktiva
kommungrupp, Kristinehamn.
Vike är vår minsta lokalavdelning, men också en av de som under denna turbulenta tid i
organisationen med minskande medlemstal har klarat sig bäst för att de visar att LRF är
viktigt för medlemmarna.
Med engagemang i LRFs alla frågor om liv och företagande på landsbygden och det gröna
näringslivet och närhet till medlemmarna är Vike ett självklart val som årets lokalvdelning i
Värmland 2016.
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Kajsa Edbom:
• Mycket vi–känsla i byn.
• Vi gör mycket saker.
• Vi är en del av bondemarknaden med 4000 besökare.
Silvernålar:
Nils-Erik Nilsson, Värmlands Nysäter
Motivering:
Har med sitt sinnelag och goda humör alltid bidragit till god stämning i de sammanhang han
verkat. Glimten i ögat och ett hyss ibland har livat upp åtskilliga församlingar.
Stort kunnande, engagemang, lyhördhet och allvar har präglat Nils-Eriks insatser parallellt
med humorn. Detta tillsammans med ett framgångsrikt och väl skött företagande har gett stor
respekt i lantbruket i Värmland. Ett uttryck för detta var när Nils-Erik tillsammans med sonen
Anders tilldelades utmärkelsen Årets Nötköttsproducent i Värmland 2008. Snabbt marscherat
från att ha börjat med nötköttsproduktion bara 8 år tidigare. Fin utsädesodling har också
varit ett gott exempel på vad som går att åstadkomma i det värmländska lantbruket.
Nils-Erik åtnjuter kollegornas förtroende. Han har varit en viktig del av LRF Värmlands djuroch bondeomsorg. Han har suttit i avdelningsstyrelsen lång tid både före och efter
sammanslagningen till Säffle Norra 1990. I två perioder har Nils-Erik suttit i regionens
valberedning.
Med stor tacksamhet inför dina insatser i och för värmländskt lantbruk och lantbrukarna är vi
glada att fästa LRFs silvernål för oegennyttigt och engagerat arbete för bondenyttan på din
kavaj.
Nils Erik Nilsson:
• Mycket vackra ord.
• Ett rent nöje att jobba i organisationen.
• Träffat trevliga människor.
• Tack!
Karl-Axel Ström, Borgvik
Motivering:
Är en sann folkrörelseperson. Han har genom sitt sätt att bjuda med och engagera andra
varit en dörröppnare för många andras engagemang och föreningsarbete. Utan Kalle så hade
flera av oss i regionstyrelsen inte haft det engagemang i LRF och bonderörelsen vi har. Tidigt
engagerad i LRFs ungdomskontakt och LRF ungdomen och sedan många år ledamot av
regionstyrelsen men också med engagemang i många andra av lantbruket och landsbygdens
organisationer som Studieförbundet Vuxenskolan, fiberförening och friskola hemma i
Borgvik.
Kalle är en riktig kamrat. En att luta sig emot. Medryckande. Positiv. Trägen och uthållig.
Lösnings och möjlighetsinriktad. Orädd. Öppen. Ser det bästa hos andra och har ett oerhört
stort kontaktnät.
Han är lite som Robert Lind i Kramfors. Man tror på honom och han har alltid funnits. Så är
det i alla fall för mig. Men man får ingen tvålkopp…
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Karl-Axel Ström:
• Blir knäsvag.
• Det började i Gillberga.
• Var rädd om folkrörelsen LRF!
• Var rädd om det ideella arbetet!
• Tusen tack!
Sedan sjöng stämman ”Ja må han leva” för födelsedagsbarnet Ström.
Stiftelsen Ingrid och Gustaf Linders minnesfond:
Olof och Ann-Louise Berggren, Norra Vikens stuteri, Molkom
Motivering:
Norra Vikens stuteri drivs av Olof och Ann-Louise Berggren sedan snart tjugo år tillbaka och
har mer än femtio års historia som travstuteri i familjens ägo. Paret har ett starkt engagemang
i sporten och har genom åren utvecklat sitt företag på ett föredömligt sätt. Trots att branschen
genomlidit några kriser under de senaste åren har Norra Viken stått pall och inte tappat
gnistan.
Det har producerats en lång rad framgångsrika uppfödningar på stuteriet, den senaste stjärnan
heter Hollywood Maker och har en segerprocent på närmare 60 vilket är helt fantastiskt.
Petra Edqvist, Sunnemo
Motivering:
Petra är kusk, uppfödare och tränare samt en mycket engagerad mamma till två döttrar i
sporten. Petra är känd som en otrolig kusktalang med känsla för körning och en fantastiskt
god kommunikation med sina hästar. Hon har vunnit Dam-SM flera gånger och kör
fortfarande lopp trots sin svåra sjukdom. Petra har en utpräglad vinnarskalle, en stark vilja och
ett driv som är få förunnat.
Petra har kontinuerligt ett antal framgångsrika hästar i träning, de flesta egna uppfödningar.
En av dem är kallblodsstoet Myran som sprungit in närmare 600 000:-.
Pristagarna tilldelades tenntallrik, diplom, blommor och aktier till ett värde av 15 000:- per
pristagare.
Pristagarna tackade och Olof Berggren framförde att det är roligt med uppskattning.
§4 Anförande av Karin Perers, Mellanskog – några utdrag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Så glad att få komma.
Skogen kan ge 100 000 nya arbetstillfällen om vi ska tro regeringen.
Hela landet ska leva.
Hur skulle framtiden se ut utan de nordliga skogarna?
Vi har en unik möjlighet att producera.
70% av Värmland är skog.
Viktigt att vi i familjeskogsbruket sänder signalerna om mångbruket i våra skogar.
Nu kommer en ny tid.
Timret – förnyelse av träbyggnation.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/5 av virket exporteras till Nordafrika.
Det är en politisk fråga om att bygga i trä.
Finns det hopp för massaveden? Jo – den långsiktiga trenden är att vi får det bättre med
ökat behov av hygienprodukter, dissolvingmassa och mediciner.
Köp viskos!
Implantat av det biologiska materialet träd.
Från forskning till produkter till marknadsföring av dem.
Värtanverket – familjeskogsbruket värmer Stockholm.
Skogens natur- och kulturvärden.
Skogen ett reglage i klimatarbetet.
Skogens sociala värden.
Allemansrätten – vi måste guida våra nya medborgare i skogen.
Den som känner sina marker brukar med omsorg.
Leva och bo i samklang med naturen.
Skogsvårdslagens två ben, produktion och naturvård.
Frihet under ansvar för skogsägarna.
Respekt för äganderätten.
Skogen – det nya samhället.
Mellanskog har 4500 medlemmar i Värmland.
När det bränner till riktigt är det LRF och Mellanskog som tar ansvaret, som vid den stora
branden i Västmanland.
Skogen en enastående framtidsbransch.

Patrik Ohlsson tackar Karin Perers med orden ”Du sa något av det vackraste jag hört” och
överlämnar boken ”Sinnenas landskap”.
§5 Val av presidium
Valberedningens Linda Haraldsson föredrog valberednings förslag.
Följande stämmofunktionärer valdes att tjänstgöra vid stämman:
Ordförande:
Georg Forsberg, Kil
Vice ordförande:
Cecilia Leibring. Forshaga
Protokolljusterare och rösträknare:
Per-Olov Ålander, Gunnarskog
Protokolljusterare och rösträknare:
Elisabeth Hugne, Koppom
Styrelsen anmälde att man till stämmo- och protokollsekreterare utsett Birgit Jönsson.
Georg Forsberg tackar för förtroendet att leda stämman.
§6 Fastställande av röstlängd
85 av 103 fullmäktige prickades av vid ankomst.
Stämman beslutade
att

som röstlängd godkänna den anmälningslista som upprättats.

§7 Fastställande av dagordning
Stämman beslutade
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att

godkänna dagordningen.

§8 Stämmans behörighet
Stämman är utlyst genom brev till lokalavdelningarna 2015 12 16.
Annons i Land lantbruk vecka 9, 2016 03 04.
Samtliga inrapporterade, i tid, fullmäktige har erhållit personlig kallelse i samband med
stämmomaterialet, 2016 03 07.
Stämman beslutade
att

fastställa att regionförbundsstämman varit utlyst i behörig ordning.

§9 Verksamhetsberättelse 2015 ”LRF Värmland i medlemsnyttans tjänst”
Verksamhetsberättelsen anses föredragen i och med att den är utskickad i stämmoboken.
Patrik Ohlsson:
• Vi vet att det är många års arbete för att höja köttpriset till dagens nivåer.
• 2015 har präglats av mjölkkrisen, förstärkts även nu.
• Mjölkkronan har gett mellan 5-15 öre.
• Wermlands mejeri är en stjärna på mjölkhimlen.
• Mjölken är en viktig grund i lantbruket. Kalvarna behövs till köttproduktionen.
• Nationella stöden – mycket har blivit sämre.
• Djurtätheten - beräkningsgrunderna är galen.
• Vi kommer att fortsätta att jobba för vettigare stödregler.
• Vattendirektivet - vi har gjort stor nytta med påverkansarbetet.
• Christer Jansson – stort tack för ditt jobb! Du är vår hjälte!
• Regeringen har frågan om vattnet nu. Mycket mark är återtagen i detta krig.
Elsa Lund Magnussen:
• I den offentliga upphandlingen sker det bara positiva saker.
• Menigo med flera slutar överklaga logisk upphandling.
• Kristinehamns kommun har fått tårta för sitt upphandlingsarbete. Stor förändring har skett
i kommunen avseende synen på livsmedel.
• Det går att påverka, bit för bit.
Johan Rydberg:
• Kommungruppslyftet.
• 27/4 blir det ett stort möte i Kil för kommungrupperna.
• Vecka 39, aktiviteter inför valet 2018.
• Försök i Väst – verksamhet behövs också i Värmland.
• Greppa näringen – många moduler är outnyttjade.
• Fler företagare ska vara med och tycka vid upphandlingen av moduler.
Catarina Nilsson:
• LRF har varit Bryssel och Stockholm och demonstrerat.
• Det är svårt för mjölken.
• LRF har lyft problemen och fått med sig konsumenterna.
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•
•
•
•
•

Det finns positiva ingredienser.
Det finns företag som satsar.
Marknadsföring av svensk ost ihop med Arla.
LRFs nyinrättade mjölkjour, jag flaggar för den.
Hoppas det vänder!

Kikki Ahlstedt Karlsson:
• 2015 har var ett hektiskt år.
• Skogens betydelse.
• Affärsutveckling.
• Stor potential i skogen.
• Mer dialog med myndigheter och allmänhet om skogens möjligheter behövs.
• Vi måste få ta betalt får våra produkter.
• Vi kan förvalta skogen.
Ola Axelsson:
• Vatten och ägande.
• Retar man folk så blir det engagemang.
• Mjölkmöte i höstas i Nysäter med mycket engagemang,
• Det är ni som ska sparka på oss.
Erik Gustafsson, LRF Ungdomen Värmland:
• Vi gör för mycket för att jag ska kunna berätta allt.
• Haft info om EU-stöden, grillkväll och generationsskifte.
• Vi är med på Lillerudsdagarna.
• 2016 arrangerar vi SM i plöjning på Apertin i september.
• Vi är medvetna om att vi är svenskt lantbruks framtid.
• Vi finns på FB – följ oss.
Patrik Ohlsson berättar om Erik Forsbergs ansvarsområden:
• Ny hantering av vargjakten är på gång. Hoppas det blir jakt 2017.
• Talar mycket klövvilt med jägarna.
• Värmland har stor potential för bete, inte minst får.
Robert Larsson:
• Visade bilder och beskrev hur ekonomin i LRF fungerar.
• Stämman är ideell.
• Serviceavgiften går till LEAB, Lantbrukarnas Ekonomi AB.
• Intäkterna kommer främst från medlemsavgifterna.
• 2016 är ramanslaget 3.2 miljoner för Värmland.
• Vi anpassar verksamheten till pengarna.
• Värmland har haft en dramatisk minskning av företagsutvecklingen.
Stämman beslutade
att

godkänna och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
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§10 Revisorernas berättelse
Ingen revisor var närvarande. ”Slutklämmen” lästes av Georg Forsberg.
Stämman beslutade
att

lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§11 Fastställande av balans- och resultaträkning
Stämman beslutade
att

fastställa resultaträkningen med ett resultat på 0 kronor och balansräkningen på 739
kronor.

§12 Ansvarsfrihet
Stämman beslutade
att

bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser.

§13 Fastställande av arvode, traktamente och reseersättning
Linda Haraldsson föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade
att

ett fast årsarvode till regionordföranden utgår med 1,5 basbelopp samt 3.50 kronor per
medlem baserat på medlemsantalet vid verksamhetsårets slut,

att

ett fast årsarvode till regionstyrelsen utgår med ett belopp motsvarande
regionordförandens att disponera för ersättningar efter beslutad arbetsfördelning, samt

att

följa riksförbundsstämmans beslut för dagarvoden och reseersättningar.

§14 Val av antal ledamöter i regionstyrelsen
Linda Haraldsson föredrog förslaget med oförändrat antal ledamöter sju (7) stycken.
Stämman beslutade
att

antal ledamöter i regionstyrelsen skall bestå av sju (7) ordinarie ledamöter.

§15 Val av styrelseledamöter
Kandidaterna är presenterade i stämmoboken.
Stämman beslutade
att

välja följande ledamöter med mandattid 1 år

Johan Rydberg, Väse – omval
Patrik Ohlsson, Kil – omval
Ola Axelsson, Värmlands Nysäter – omval
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson, Kil – omval
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Erik Forsberg, Kil – omval
Catarina Nilsson, Säffle – omval
Lars-Johan Lander, Väse – nyval
Lars-Johan Lander:
• Jag är lantmästare
• Varit lärare på Lillerud.
• Känns bra att bli föreslagen.
§16 Val av regionförbundsordförande
Valberedningens Linda Haraldsson föreslår omval av Patrik Ohlsson till och med stämman
2017.
Stämman beslutade
att

välja Patrik Ohlsson, Kil som regionförbundsordförande med mandattid ett (1) år.

§17 Val av revisorer
Stämman beslutade
att

välja följande revisorer och ersättare med mandattid 1 år.

Ordinarie
Torbjörn Andersson, Årjäng - omval
Christina Bondesson, Vålberg - nyval
Ersättare
Henrik Lander, Molkom - omval
Marie Larsson, Ölme - omval
§18 Val av fullmäktige till riksförbundsstämman
Linda Haraldsson föredrar valberedningens förslag.
Stämman beslutade
att

välja följande fullmäktige till riksförbundsstämman 2016 och fram till
regionförbundsstämman 2017:

Ordinarie
Patrik Ohlsson, Kil
Erik Gustafsson, Kil
Kikki Ahlstedt Karlsson, Kil
Catarina Nilsson, Säffle
Ersättare i turordning
1. Erik Forsberg, Kil
2. Petra Abrahamsson, Molkom
3. Daniel Folkesson, Västra Ämtervik
4. Ola Axelsson, Värmlands Nysäter
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§19 Val av antal ledamöter i valberedningen
Per Olov Åhlander föreslog 7 ledamöter i valberedningen.
Stämman beslutade
att

antalet ledamöter i valberedningen ska vara sju.

§20 Val av valberedning
Per Olof Ålander föredrog förslaget.
Stämman beslutade
att

välja följande valberedning inför ordinarie regionstämma 2017:

Kajsa Forsberg, Molkom
Lisbeth Svensson, Ekshärad
Andreas Larsson, Bada
Kjell Olsson, Årjäng
Torbjörn Axelsson, Säffle
Lars Aronius, Glava
Ingemar Olsson, Karlskoga
Stämman beslutade
att

till sammankallande i valberedningen välja Torbjörn Axelsson, Säffle.

§21 Folkets Hus, köket
•
•
•

Välkomna till Sveriges näst tråkigaste kommun men inte här i Folkets hus.
Kils golfrestaurang levererar maten, lokal mat i största mån.
Lista på var allt kommer ifrån finns på dörrarna till serveringen.

§22 We Effect
•
•
•
•
•
•
•
•

Dag Rogne berättar om sitt ambassadörskap för We Effect.
Ambassadörerna får göra en resa, det blev Malawi.
Jag kommer gärna ut och berättar för olika organisationer.
We Effect är hjälp till självhjälp
I Bolivia är det hjälp till bättre bostäder.
Vid gränsen Grekland – Moldavien hjälps flyktingar.
89 kronor av en hundring blir hjälpinsatser.
Sida växlar upp de insamlade pengarna.

Malawi:
• 16 miljoner invånare.
• 55 års livslängd.
• Många är drabbade av HIV.
• Tättbefolkat.
• Invånarna är helt beroende av jordbruket.
• Korrumperade regeringstjänstemän.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fattiga bönder.
Svår torka i spåren efter El Ninjo.
Klimatförrändringar.
Stor inflation med hög ränta.
Skolmatsprojekt som gynnar alla där fler barn får möjlighet att gå i skolan.
Mikrolån - kassaskrin med tre olika nycklar.
Skolgång för barnen och plåttak på husen är högsta önskan.
Mager sandjord.
Såg ingen traktor och inga dragdjur.
Inga armeringsjärn till husen.
Inga gatuskyltar.
Rutor med ny teknik, spara skörderester, plantera träd för att spara vatten och öka skörden.
Lite som HS gjorde i Sverige för att utbilda bönder.
Viskogen bistår med plantor.
Bättre kök som sparar ved.
De har tid för varandra.
Kvinnorna sköter jordbruket.
Små åtgärder – stor effekt.
Ny teknik för bevattning, ”trampa vatten”.
Inga möbler i skolsalen.
Ge rejält!

§23 Ajournering
Stämman ajournerade sig för lunch.
§24 Återupptagande
Stämman återupptogs.
§25 Påverkanstorg
Patrik Ohlsson introducerade påverkanstorget där motionerna skall behandlas.
• Viktigt att yrkandena göra skriftligt.
• Debatt och beslut tas under §28.
§26 We Effect
Dagens insamling inbringade 7583:-.
§27 Paneldebatt – några utdrag
Debatten om ”Varför bioekonomi är bra” leddes av Jan Landström som hade ett antal
frågeställningar som berör de gröna näringarna.
Karin Perers, Mellanskog
Dag Hallén, Region Värmland
Maria Hollander, Paper Province
Bengt Danielsson, Skogsstyrelsen
Karin Perers:
• Mångbruk i skogen räcker till allt.
• Produktionen måste lyftas som miljöbärare.
• Forskning och innovation måste öka.
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•
•
•
•
•

Vi sjunger samma psalm i olika tonarter.
Behov av breddad utbildning.
Röjning är en klok investering.
Var stolta över familjeskogsbruket med dess klimatanpassning.
Vi är en del av lösningen.

Bengt Danielsson:
• Hållbart skogsbruk och uthållig produktion.
• Går att öka produktionsvärdet.
• Helt annat skogsbruk om 20-30 år.
• Behövs mer tjejer i skogen.
• Vi är väldigt samstämmiga.
• Tänk på hur vi lever privat.
• Röjningsberg.
• Ståndortsanpassning.
• Inte alla ägg i samma korg (trädslag).
Maria Hollander:
• Skogen har stor potential.
• Vi måste skapa det fossilfria samhället.
• Systemtänk – sluta kretsloppet.
• Visionen är att vi ska skapa högre förädlingsvärde.
• Bruka er skog.
• Samsyn i länet om skogen.
• Vi kan skapa ett bra varumärke om vår skog.
• Vi måste ha in nya kompentenser.
Dag Hallén:
• Behov av forsknings- och innovationsstrategi.
• Starta InterReg-projekt.
• Tag vara på de gröna näringarnas möjlighet. Ni är viktiga spelare.
Patrik Ohlsson tackar paneldeltagarna.
§28 Motioner
Motion nr 1 angående hejarklack för LRF från LRF Ungdomen Värmland. Ungdomen
vill att ett supportermedlemskap införs som går i linje med LRF Ungdoms åldersstruktur.
Erik Gustafsson:
• LRF Ungdom vill lyfta frågan.
• Vi har ett jättestort tapp av medlemmar.
• Frågan har varit uppe på Ungdomens riksstämma.
Yrkar bifall till styrelsens förslag.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
11

att

motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.

Motion nr 2 angående ställningstagande för medlemmen från Karlanda LRF-avdelning.
Avdelningen vill att LRF ska göra skillnad mellan medlem och icke medlem så att de som
inte är medlemmar inte kan dra fördel av LRFs arbete.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

motionen härmed anses besvarad.

Jonas Kervén:
• Yrkar bifall till motionen.
Anders Lundmark:
• Det är viktigt att medlemmarna känner styrelsens stöd. Styrelsen har ändrat sig.
•

Yrkar bifall till motionen.

Patrik Ohlsson:
• I svaret har vi beskrivit hur vi jobbar. Det är inte svårt att yrka bifall till motionen.
Stämman beslutade bifalla motionen.
att

LRF Värmland i högre grad sätter sig in i de fall där markägare känner sig trängda

att

LRF Värmland med kraft bistår sina medlemmar i att värna äganderätten.

Motion nr 4 angående utskick från Brunskog-Mangskog LRF-avdelning. Avdelningen
anser att organisationsservices utskicksrutiner måste förbättras.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.

Motion nr 5 angående nominering av valberedningsledamöter i LRFs avdelningar från
Säfflebygdens LRF-avdelning. Avdelningen anser att valberedningsarbetet måste förändras
och prioriteras.
Stämman beslutade
att

motionen därmed anses besvarad med vad styrelsen anfört.

Motion nr 6 angående dotterbolagens serveringspolicy från Vike LRF-avdelning.
Avdelningen anser att dotterbolagen endast ska använda svensk råvara vid möten.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.
12

Motion nr 7 angående hur LRF syns i media från Eda-Kölabygdens LRF-avdelning.
Avdelningen anser att LRF måste ta mer utrymme i media.
Stämman beslutade
att

motionen därmed anses besvarad med vad styrelsen anfört.

Motion nr 8 angående självförsörjningsgraden av livsmedel från Lysviks LRFavdelning. Avdelningen anser att Sveriges styrande måste uppmärksammas på den låga
inhemska självförsörjningsgraden.
Stämman beslutade
att

motionen därmed anses besvarad med vad styrelsen anfört.

Motion nr 9 angående makt och myndighetsutövning från Älvdals LRF-avdelning.
Avdelningen vill att LRF arbetar för en demokratisering av Sveriges styre och att LRF stöttar
de medlemmar som drabbats av myndighetsmissbruk.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.

Motion nr 10 angående vad som är bäst för miljön från Södra Näsets LRF-avdelning.
Avdelningen anser att konsumenterna ska kunna göra bra miljöval vid inköp av livsmedel.
Gunnar Larsson yrkar:
att
LRF intensifierar sitt arbete i klimatdebatten för att påvisa den nytta idisslare gör i det
organiska kretsloppet
att

motionen sänds till riksstämman.

Patrick Ohlsson:
• Jag blev glad men formellt är det en ny motion, fast vi gillar innehållet.
Isabel Moretti:
• Det förekommer mycket felaktigheter i debatten.
• Chalmers har börjat förstå.
• LRF har de rätta svaren.
• 74% är fossilpåverkan.
• Internationella Perspektiv har en bra redogörelse.
• Kolinlagring sker i gräs och skog.
• Svensk skog binder 80% av svenska koldioxidutsläpp.
Ordföranden ställde proposition på förslagen.
Stämman beslutade
att

motionen är besvarad.
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Motion nr 11 angående arbetsgivaravgifter från Grava-Nor-Segerstads LRF-avdelning.
Avdelningen vill att LRF arbetar för sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

tillsända en riksstämmomotion i enlighet med motionärens önskan där regionen
kräver att en översikt görs av arbetsgivaravgifternas storlek och att arbetsgivaravgiften sänks.

Motion nr 12 angående arbetslöshetskassa och sociala avgifter från Säfflebygdens LRFavdelning. Avdelningen anser att LRF ska arbeta för att företagare och/eller ägare till
näringsfastigheter ska ha rätt till arbetslöshetskassa samt att socialförsäkringssystemet inte ska
missgynna företagare.
Stämman beslutade
att

motionen därmed anses besvarad med vad styrelsen anfört.

Motion nr 13 angående trygghet och service från Övre Älvdals LRF-avdelning.
Avdelningen vill att LRF arbetar för säkra och trygga elektroniska förbindelser och
fungerande mobilnät.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

med det anse motionen besvarad.

Motion nr 14 angående förenkling vid upplösande av samfälligheter från Säfflebygdens
LRF-avdelning. Avdelningen anser att upplösandet av samfälligheter ska förenklas.
Stämman beslutade
att

tillställa riksförbundsstyrelsen en skrivelse om att utreda möjligheten att förenkla
processen med förändring av samfälligheter på landsbygden.

Motion nr 15 angående intrångsersättningarna vid begränsningar i skogsbruket från
Säffle Norra LRF-avdelning. Avdelningen vill att LRF arbetar för att intrångsersättningarna
förbättras när samhället tar skog i anspråk.
Olle Danielsson yrkar:
att
i motionen till riksförbundsstämman också ta med att ordna utbildningar för
utbor/skogsägare i staden om möjligheterna att avsätta skog för naturvårdsändamål för
att lätta på trycket i detta för oss som bor och verkar på skogsfastigheter.
Ola Axelsson:
• Det är inte LRF som ska utbilda. Men vi förstår vad du menar.
•

Yrkar bifall till styrelsen förslag.

Ordföranden ställde proposition på Olle Danielsson tilläggsyrkande.
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Stämman avslog tilläggsyrkandet.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

bifalla motionen

att

tillsända en riksstämmomotion i enlighet med motionens förslag.

Motion nr 16 angående landsbygden och strandskyddet från Säffle Norra LRFavdelning. Avdelningen anser att LRF Värmland måste verka för ett strandskydd som tar
hänsyn till lokala förhållanden.
Stämman beslutade
att

bifalla motionen

att

tillsända en riksstämmomotion i enlighet med motionens förslag.

Motion nr 17 angående rovdjursfrågan, speciellt varg, från Karlstadsbygdens LRFavdelning. Avdelningen vill att LRF ökar sitt arbete i rovdjursfrågan, nationellt och
internationellt.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

stämman ger regionförbundsstyrelsen i uppdrag att skriva en riksförbundsstämmotion
grundad på motionen samt detta yttrande.

Motion nr 18 angående skördeskador av klövvilt från Grava-Nor-Segerstad LRFavdelning. Avdelningen anser att bättre värdering måste ske av skördeskador förorsakade av
klövvilt.
Stämman beslutade
att

ge styrelsen i uppdrag att sända en motion till riksförbundsstämman baserat på
motionen, detta yttrande samt stämmans diskussioner.

§29 Uttalande

Bilaga B

Patrik Ohlsson:
• Stämmouttalandet har varit tillgängligt för genomläsning.
• Yrkar att uttalandet antas.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

anta stämmouttalandet.

§29 Avtackning
•

Patrik Ohlsson tackade presidiet för en väl genomförd stämma.
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•

Patrik Ohlsson tackade Linda Haraldsson för hennes insats i valberedningen.

•

Patrik Ohlsson tackar Elsa Lund Magnussen för hennes insatser i styrelsen och
överlämnar en silvernål:

Elsa Lund Magnussen:
• Det har varit jätteroligt att arbeta med Värmlands livsmedelstrategi.
• Producera mera och bli lönsamma.
• Det kvittar var köparen finns.
• Nyttja Eldrimmer.
• Vi måste möta marknaden.
• Mitt företag behöver mig.
• Tack för de här fem åren!
§30 Avslutning
Patrik Ohlsson hälsade de nyvalda välkomna till styrelsen och avslutade stämman.

Vid protokollet

_________________________
Birgit Jönsson
Protokollsekreterare

_________________________
Georg Forsberg
Stämmoordförande

_________________________
Per Olof Ålander
Justerare

_________________________
Elisabeth Hugne
Justerare
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