PROTOKOLL
Regionförbundsstämma
2014-03-20

LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF VÄRMLAND

Tid

Klockan 09.30 – 16.00

Plats

Dömle Herrgård, Deje

Närvarande

Fullmäktige, samt ett 50-tal övriga
medlemmar, gäster och massmedia

§1 Stämmans öppnande
Dag Rogne hälsade fullmäktige, länsrådet Robert Andrén, förbundsordförande
Helena Jonsson, media och gäster välkomna och förklarar stämman för
öppnad.
Dag Rogne presenterade utställarna.
Som ny ambassadör för We Effect visade Dag Rogne ett bildspel och berättade
om organisationen.
• Hjälp till självhjälp.
• Vettiga projekt och vettiga mottagare.
• Ger trovärdighet utåt för LRF.
• Insamling sker i samband med lunchen.
§2 Parentation
Parentation hölls över Karl-Gustav Thörn, före detta lantbruksdirektör på
Länsstyrelsen.
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:
Säffle Norra
Motivering:
LRF Säffle Norra har under lång tid varit en av Värmlands flitigaste avdelningar. De
har byggt upp ett stort utbud med målsättningen att ha något som passar för alla.
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Det är också en engagerad avdelning som tar tillvara den kompetens som finns bland
både gamla och unga medlemmar.
Denna drivkraft gör avdelningen till ett föredöme, både i de bygder de verkar, och för
LRFs varumärke som helhet.

Ola Axelsson:

• Tack till min styrelse och särskilt till Tommy som dog innan jul.
• Tack till medlemsservice för snabb aktion.
• Vi gör genomtänkta saker som ni vill ha.
• Vi har inte nått toppen än!
Ola Axelsson överlämnar en tröja till Dag Rogne.

Bernhard Ekströmstipendiet:
Marie Larsson, Ölme
Motivering:
Har varit förtroendevald i Ölmes lokalavdelning och är väldigt engagerad i
nötköttsproduktionen, både i det egna företaget och i branschorganisationen.
Marie Larsson:
• Livet hade blivit tråkigt om man inte engagerat sig och lagt näsan i blöt.
Silvernålar:
Tore Ohlsson
Motivering:
Han har varit engagerad som förtroendevald i slakten från Scan Väst via
Farmek. Styrelseuppdrag i Sveriges nötköttsproducenter. Suttit på slaktens
mandat i valberedningen till LRF s regionförbundsstyrelse, även gjort många
år i valberedningen till Värmlands Lantmän.
Thore Ohlsson:
• Överraskad och hedrad.
• Det är nog inte Vänerskog som meriterat mig.
• Tack skall ni ha!
Bengt Nyström
Motivering:
Han kom in i RLF i Stockholm i slutet på 50-talet och när han kom till
Värmland var det för att starta fastighetsmäklaren Värmlandsgårdar. Han var
verksam med dessa frågor i en tid när staten drev storleksrationaliseringen
väldigt hårt och då jordbruket var kraftigt reglerat. Förändringsarbetet gick i
motvind och i Georg Sandbus historiebok berättar han bland annat:
”Tidningarna var inte nådiga vad gällde jordbrukets framtid. Jag hade ett
pressklipp där ett länsråd talade om att ingen skulle bo norr om Ekshärad
efter 1984 och Årjäng skulle inte finnas på kartan. 5 % av arealen skulle
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kvarstå, resten skulle vara skog.” Bengt har under de senaste åren varit en
drivande kraft i LRF-seniorerna.
Bengt Nyström:
• Tack så mycket för den utmärkelsen!
• Gläder mig mycket.
• Skall bära nålen med heder.
Lena W Johansson
Motivering:
Hon har varit en engagerad styrelseledamot i LRFs avdelning Glava-StavnäsHögerud. Har också ett stort intresse för häst (kallblod) främst fjordhäst där
hon har varit engagerad i föreningen sedan 1999.
Lena W Johansson:
• Tack, tack!
• Jag är väldigt förvånad.
Lisbeth Svensson
Motivering:
Hon har varit ordförande i lokalavdelningen i Älvdal och i kommungruppen i
Hagfors. Har också varit sammankallande i regionens valberedning. Har haft
ett stort engagemang för skogs- och mellanbygdernas jord- och skogsbruk.
Har kämpat för och engagerat sig i allt från slakteridebatten i Värmland på
90-talet, till rovdjurs-politik och äganderätt. Hon visade också stort
engagemang för medlemmarnas situation i samband med de stora skyfallen i
Hagfors för ett tiotal år sedan.
Lisbeth Svensson:
• Tack så mycket!
• Jag är väldigt glad.
• Jag kommer tillbaka.
Stiftelsen Ingrid och Gustaf Linders minnesfond:
Karin Granström, Fagerås
Graverad tenntallrik och ett stipendium i form av en aktieportfölj.
Motivering:
Karin Granström tilldelas stipendiet för sina mångåriga insatser som
rådgivare för Värmländska lantbruksföretagare. Hennes arbete har präglats
av en bred kunskap och ett stort engagemang och hon har varit en eldsjäl både
i sin yrkesutövning, och i det ideella arbetet för utvecklingen av framförallt
nötköttsproduktionen.
Karin Granström:
• Tack alla!
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•
•
•
•

Vi behöver fler jordbrukare och djur i Värmland.
Det är svårt att hitta svenska råvaror.
Vi måste bli som droppar som urholkar stenen.
Börjar bli lite positiva vindar.

§4 Val av presidium
Följande stämmofunktionärer valdes att tjänstgöra vid stämman:
Ordförande:
Lars Larsson, Kil
Vice ordförande:
Cecilia Leibring. Forshaga
Protokolljusterare och rösträknare:
Mattias Aronius, Glava
Protokolljusterare och rösträknare:
Sandra Johansson, Karlstad
Styrelsen anmälde att man till stämmo- och protokollsekreterare utsett Birgit
Jönsson.
Lars Larsson tackar för förtroendet att leda stämman.
§5 Fastställande av röstlängd
99 av 111 fullmäktige prickades av vid ankomst.
Stämman beslutade
att

som röstlängd godkänna den anmälningslista som upprättats.

§6 Anförande av länsrådet Robert Andrén – några utdrag
•
•
•
•
•
•
•
•

Här sitter kulturarvasbärare.
Vi skall vara duktiga professionella tjänstemän.
Jag är biolog som jobbat på Jordbruksverket, Miljödepartementet,
Naturvårdsverket, suttit i HagmarksMistra och senast arbetat med Eskil
Erlandsson.
Jag brinner för landsbyggdfrågor.
Jag har sett när jordbruket blivit miljöbovar även om det har börjat svänga.
Tror att Värmland har ett levande lantbruk i framtiden.
Jag tror att vi tillsammans har många samverkansprojekt framöver.
Jag är väl medveten om det nya förslaget till nytt strandskydd.

•

Landsbygdsutveckling:
1. Ljuset på gatan.
2. Samverkan med nya aktörer och riskkapital, detta är av vikt
för länsstyrelsen.
3. Behov att landsbygdsäkra beslut, det tänks storstad.
4. Trender går inte att vända, utnyttja dem.
5. Rekrytering, hur få unga att komma tillbaka?

•
•

Jag vill jobba i rak och tydlig dialog och inte fokusera på det som skiljer.
Ni behöver inte alltid acceptera.
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Karin Granström:
• Det är svårt för unga att få lån för att satsa.
Thore Ohlsson:
• Problematiken med upphandlingar.
Robert Andrén:
• Länsstyrelsen har fått förslag från Stefan i Kil angående upphandling.
Hoppas att det kan bli något.
§7 Anförande av förbundsordförande Helena Jonsson – några
utdrag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tack för att jag får komma.
Det finns släktingar till våra kor i Värmland.
Den som håller i pennan har makt.
Nästa vecka är det världslantbruksmöte i Buenos Aires.
LRF har förvandlats och utvecklats till folkrörelse, intresse- och
företagarorganisation.
Vi jobbar med livsmedels- och energistrategi.
Vi vill framåt.
Hur kan vi stötta utveckling och tillväxt?
Livsmedelsförsörjningen är en enorm global utmaning.
Vi har stor svenskt potential att framställa energi.
Vi måste vända den negativa trenden i svensk livsmedelsproduktion.
Nu har vi viss tillväxt.
Lagren är borta.
Små under- eller överskott på världsmarknaden ger stor påverkan.
Det har inte vänt för gris- och nötkött.
Vi behöver en grön energiomställning.
Det är supervalår.
Blir det maktskifte?
Sverige är större än storstan.
Vi behöver mer genomslag i lobbyarbetet även om vi är viktiga.
LRF:s styrka är allas delaktighet.
Attityden betyder mycket i det egna företagandet.
Det är splittring mellan stad och land.
En framgångsrik organisation är inte starkare än dess medlemmar.

LRF 2015:
• Hur företräder vi medlemmarna bäst?
• Visionen ligger fast.
• Stabil och långsiktig finansiering.
• Vanskligt att lita på dotterbolag och dess avkastning.
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•
•
•
•
•
•
•

Vi har gått igenom dotterbolagen noga.
Får inte tulla på kapitalet.
Nya parametrar för uttag av medlemsavgift baserat på omsättning.
Basförsäkringen försvinner till del, resten är valbara.
Mer äganderättsresurser på regional nivå.
Branschbenen tacklar problemen på nytt sätt.
Förändringen kan bli jobbig.

•

Önskar er en mycket bra stämma!

Värmlandsbygden:
• Vad tycker du om finansminister Borgs utspel?
Helena Jonsson:
• Pudeln har gått från en dvärgpudel till en mellanpudel.
• Det är svårt att få direkt kontakt med Anders Borg och Fredrik Reinfeldt
om lantbrukets frågor. De har en liten referensram.
§8 Paneldebatt – några utdrag
Debatten leddes av Lars Larsson som hade ett antal frågeställningar som berör
de gröna näringarna.
Ola Axelsson:
• Gårdsstödet är betydelsefullt.
• Regelförenkling behövs.
Helena Jonsson:
• Sverige är i stort sett befriat från korruption. De länder som har behöver
regelverk.
Hållbarhet
Robert Andrén:
• Uthållig produktion är för mig att fundera på mittemellan, alltså hitta
balansen.
• Gäller att komma överens om vad som är den rimliga balansen; LRF och
skogsägare ihop med politiken.
Helena Johnsson:
• Vi behöver hållbarhet avseende miljö, socialt och ekonomiskt i en global
värld.
Dag Rogne:
• Det varierar mellan kommuner hur man ser på de areella näringarna.
• En attitydfråga hur man jobbar i aktiv dialog för bra beslut.
Vilka förändringar behövs för lönsamhet?
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Helena Jonsson:
• För lönsamhet behöver företagandet förbättras, även inom förädlingsledet.
• Det går inte att krympa till balans.
• Handeln och politiken behöver en annan attityd.
• Finland har en helt annan politisk inställning till jordbruk.
Robert Andrén:
• Lagstiftningen sätter gränser.
• Media är en komponent som påverkar.
Ola Axelsson:
• Jobbar jag mer behöver jag inga pengar till fritiden.
• Varför är min tid mindre värd än Andréns?
• Konsumenterna tittar på prislappen.
• Känslan av öppna landskap är svår att förmedla.
• Förr betades Vänerns stränder.
• Går inte att sälja 6000 grisar utan mellanhänder.
Dag Rogne:
• Behovet av strukturrationalisering som till exempel lägga igen öppna diken
får vi inte gehör för.
• Vad har vi i huvudet? Det betyder mycket.
Ola Axelsson:
• Myndighetens tolkning är en begränsning.
• Regering och riksdag är rädda för ministerstyre.
Nya instrument för kapitalet.
Helena Jonsson:
• Förr kunde man jobba lite till och få ordning på ekonomin.
• Nu behövs mer tid på kontoret.
• Behövs se till att unga vill ta över.
• Större risker för extremväder påverkar jordbruket och därmed risker för
ekonomin.
• Marknadsrisker.
Ola Axelsson:
• Jag arrenderar 180 hektar som många vill köpa men får inte låna till
dräneringar eftersom jag inte anses ha någon säkerhet trots att arbetet kan
betala sig på fyra år.
• Får lösa sig på annat vis.
Dag Rogne:
• Kapital går i trender.
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•

Viktigt med bra bankkontakter.

Helena Jonsson:
• Bra att det inte lånas ut till det som inte är lönsamt.
Dag Rogne:
• Behov av mer samhällsinvesteringar
• Hade vi haft bättre betalt hade vi inte behövt investeringsstöd.
Hur ser premisserna ut om 8-10 år?
Linda Haraldsson, LRF Ungdom (publik):
• Det är bekymmer med den höga medelåldern.
• Det behöver inte vara son eller dotter som tar över.
Dag Rogne:
• Mycket sitter i våra huvuden.
Ola Axelsson:
• Vi måste tjäna pengar.
• Vi måste sätta siffror på hur mycket som behövs för att vi skall klara oss.
• Vi behöver industritänk.
• Behov av mer input.
Robert Andrén:
• Vad är önskat läge?
• Framåt tillsammans.
• Du är arkitekt över din framtid.
Helena Jonsson:
• Vi har stor inverkan själva.
• LRF skall göra det vi inte kan själva.
Robert Andrén:
• Vi pratar med varandra, det är unikt för Sverige i motsats till resten av
världen.
Paneldeltagarna föräras Georg Sandbus bok.
§9 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
Stämman beslutade
att

godkänna dagordningen.
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§10 Stämmans behörighet
Stämman är utlyst genom brev till lokalavdelningarna 2013 12 16.
Annons i Land lantbruk vecka 8, 2014 02 21.
Samtliga inrapporterade, i tid, fullmäktige har erhållit personlig kallelse i
samband med stämmomaterialet, 2014 03 05.
Stämman beslutade
att

fastställa att regionförbundsstämman varit utlyst i behörig ordning.

§11 Verksamhetsberättelse 2013 ”LRF Värmland i medlemsnyttans
tjänst”
Verksamhetsberättelsen anses föredragen i och med att den är utskickad i
stämmoboken.
Dag Rogne:
• Nu skall jag berätta hela sanningen.
• Jag har varit aktiv i de gröna näringarna sedan 1988.
• Dags att kliva av när jag nu blivit kommunalråd.
• LRF har en viktig social roll, särskilt lokalt.
• Vi försökte stötta varandra vid grisintrånget.
• Många känner sig utsatta vid kontroller.
• Milko var en form av tortyr.
• Nu behövs bättre lönsamhet för mjölken.
• Äganderätten är allt viktigare; strandskydd, varg, allemansrätt, LRF har att
göra.
• Var kommer maten ifrån?
• Sverige är avlångt i synsätt.
• Brett mellan branscherna.
• Vad sätter priset på det jag producerar?
• Är jag en unik företagare med rätt att tjäna pengar?
• Vems är felet om jag inte lyckas?
• LRF är och kommer att vara en fantastisk folkrörelse.
Helena Jonsson:
• Det är speciellt att avtacka på plats.
• Du har varit en riktig tillgång.
• Lycka till i din nya karriär!
Helena Jonsson överlämnar en present.
Dag Rogne:
• Tack för alla fina ord!
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•

Roligt att vara med under några av dina ordförandeår.

Stämman beslutade
att

godkänna och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§12 Revisorernas berättelse
Revisor Christina Bondesson:
• Vore bra om det framgår var pengarna finns. De skall ju gynna
lantbruket.
• När det gäller Linders fond borde de ge bättre avkastning och
förvaltningen bli billigare. Granskas ej av revisorerna.
Stämman beslutade
att

lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§13 Fastställande av balans- och resultaträkning
Stämman beslutade
att

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

§14 Ansvarsfrihet
Stämman beslutade
att

bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen
avser.

§15 Fastställande av arvode, traktamente och reseersättning
Linda Haraldsson föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslöt
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.
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§16 Val av antal ledamöter i regionstyrelsen
Linda Haraldsson föredrog förslaget med oförändrat antal ledamöter nio (9)
stycken.
Stämman beslöt
att

antal ledamöter i regionstyrelsen skall bestå av nio (9) ordinarie
ledamöter.

§17 Val av styrelseledamöter
Kandidaterna presenterade sig.
Stämman beslöt
att

välja följande ledamöter med mandattid 1 år.

Catarina Nilsson, Säffle – omval
Britt-Marie Nordqvist, Ekshärad – omval
Karl-Axel Ström, Borgvik – omval
Patrik Ohlsson, Kil – omval
Elsa Lund Magnussen, Karlstad – omval
Erik Forsberg, Kil – omval
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson, Kil – omval
Johan Rydberg, Väse – omval
Ola Axelsson, Värmlands Nysäter – nyval
§18 Val av regionförbundsordförande
Valberedningen föreslår nyval av Patrik Ohlsson efter Dag Rogne som avsagt
sig.
Stämman beslutade
att

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

Patrik Ohlsson:
• Åtar mig uppdraget med stor ödmjukhet.
• Supervalåret präglas av våra frågor.
• Vi behöver stadga i styrelser och avdelningar, likaså i samarbetet med
länsstyrelsen.
• Vi är inga museiföremål.
• Vi behöver mer utveckling.
• Resurser behöver skötas om.
• Det skall bli roligt att leda arbetet.
• Tack för förtroendet!
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Dag Rogne:
• Lycka till!
• Var dig själv.
• Var inte socialt eller ekonomiskt beroende av uppdraget.
• Att sätta sig i bilen en snöig morgon halv fem och sen sätta sig på tåget och
på FaceBook skriva att jag är på väg till regionala rådet är en känsla.
Helena Jonsson:
• Lycka till!
• Det skall bli skoj att prata annat än nötkött med dig.
§19 Val av revisorer
Valberedningen föreslår omval på revisorer och revisorsersättare.
Stämman beslutade
att

omvälja följande revisorer och ersättare med mandattid 1 år.

Ordinarie
Torbjörn Andersson, Årjäng
Christina Bondesson, Vålberg
Ersättare
Henrik Lander, Molkom
Stig Carlsson, Väse
§20 Val av fullmäktige till riksförbundstämman
Valberedningen föredrar sitt förslag.
Stämman beslutade
att

välja följande fullmäktige till riksförbundsstämman 2014 och fram till
regionförbundsstämman 2015:

Ordinarie
Patrik Ohlsson, Kil
Britt-Marie Nordqvist, Ekshärad
Catarina Nilsson, Säffle
Johan Rydberg, Väse
Ersättare i turordning
1. Linda Haraldsson, Väse
2. Ola Axelsson, Värmlands Nysäter
3. Anders Söderberg, Karlstad
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4. Michaela Persson, Säffle
§21 Val av valberedning
Stämman beslutade
att

välja följande valberedning inför ordinarie regionstämma 2015:

Lisbeth Svensson, Ekshärad
Nils Erik Nilsson, Värmlands Nysäter
Andreas Larsson, Ölme
Kjell Olsson, Årjäng
Kajsa Forsberg, Kil
Linda Haraldsson, Väse
Anders Axelsson, Långserud
Till sammankallande i valberedningen valdes Linda Haraldsson, Väse.
§22 Dömle Herrgård
Georg Möller, Dömle Herrgård:
• Välkomna!
• Ser med spänning fram mot framtiden.
• Vi investerar stort.
• Det skall bli en toppanläggning.
• Lunchen presenterades.
§23 Ajournering
Stämman ajournerade sig för lunch.
§24 Återupptagande
Stämman återupptogs.
§25 LRF Ungdom
Linda Haraldsson med flera berättar och visar bildspel över vad de gjort under
året.
Vision, mål och aktiviteter är ledorden.
Ungdomen avtackar Dag Rogne för lång och trogen tjänst med ett fruktträd.
Dag Rogne:
• Tack så mycket!
§26 We Effect
Dagens insamling inbringade 3865:§27 Påverkanstorg
Lars Larsson introducerade påverkanstorget där motionerna skall behandlas.
Viktigt att yrkandena gör skriftligt. Debatt och beslut tas under §28.
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§28 Motioner
Motion nr 1 och 2 från Grava-Nor-Segerstad och Säfflebyggdens LRFavdelningar angående animalieproduktion. Avdelningarna anser att LRF
kraftfull skall marknadsföra svenskt nötkött.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

motionerna anses besvarade vad styrelsen anfört.

Motion nr 3 angående terrängkörningslagen från Arvikabygdens LRF.
Avdelningen vill att LRF tar upp problemet med de skador som nöjeskörning
med skoter orsakar med berörda myndigheter.
Gunnar Larsson, Karlstad yrkade att det även skall gälla enduro- och
motorkrosscyklar.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag, samt biföll Gunnar Larssons
tilläggsyrkande.
att

till stöd för riksförbundets arbete tillställa förbundsstyrelsen en
skrivelse för att understryka att brott mot terrängkörningslagen med
fyrhjuling, skoter, enduro- och motorkrosscyklar är en viktig fråga i
våra medlemmars vardag som vi tillsammans behöver arbeta vidare
med att stävja,

att

tillställa Naturvårdsverket och riksdagsledamöterna i Miljö- och
jordbruksutskottet en skrivelse i frågan för att fortsatt peka på
problemet i våra medlemmars vardag som motionären lyfter och
behovet av resurser för skarpare efterlevnad av och skärpta påföljder i
lagen samt

att

i övrigt anse motionen besvarad.

Motion nr 4 angående basförsäkringar från Kristihamnsortens LRFavdelning. Avdelningen anser att LRF skall verka för att medlemmarna även
fortsättningsvis skall vara tryggade av en basförsäkring.
Anders Wiklert, Kristinehamn yrkar
att
styrelsen ges i uppdrag att sända en motion till
riksförbundsstämman baserad på den inkomna motionen.
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Staffan Myrenberg, Grums yrkar
att
det går att flytta över försäkringen utan hälsokontroll.
Anförande hålls av Johan Rydberg.
Styrelsen accepterar tilläggsyrkandena.
Stämman beslutade enligt styrelsens reviderade förslag
att

sända en motion till riksförbundsstämman baserad på den inkomna
motionen och Staffan Myrenbergs tilläggsyrkande.

Motion nr 5 angående aktivitetsersättningar från Kristinehamnsorten
LRF-avdelning. Avdelningen anser att för att bli en stark aktör måste
avdelningarnas ekonomi stärkas.
Staffan Myrenberg, Grums yrkade
att
en förlustgaranti inrättas vid större arrangemang så att
lokalavdelningen vågar göra en aktivitet.
Birger Hedberg, Kristinehamn yrkar
att
LRF Värmland ser över ersättningarna till lokalavdelningarna.
Dag Rogne:
• Det är vågat med en förlustgaranti.
• Större arrangemang bör ske i samråd med regionstyrelsen.
Staffan Myrenberg:
• Vårt mod skulle öka om vi hade stöd i ryggen och inte behöva vara
självförsörjande.
Styrelsen accepterar Birger Hedbergs yrkande.
Stämman beslutade enligt styrelsens reviderade förslag
att

ersättningarna till lokalavdelningarna ses över, samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad styrelsen anfört.

Motionerna nr 6 och nr 7 angående strandskyddet från Södra Näset och
Kils LRF-avdelningar. Avdelningarna kräver att förslaget till nytt
strandskydd kraftigt motarbetas.
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Anders Axelsson, Långserud yrkade som tillägg
att

en utökning av strandskyddet innebär en betydande inskränkning i
äganderätten. Därför borde samtliga berörda markägare ha delgetts
handlingarna för yttranden.

Anders Ekblom, Skattkärr yrkade
att

strandskyddet skall likställas med naturskydd och markägaren skall ha
ekonomisk ersättning för den mark som tas i anspråk.

Sven Ringdahl, Säffle:
• En fråga som berör oss alla.
Dag Rogne:
• Det är bra synpunkter. Utökar svaret med stämman diskussioner och
tilläggsyrkandet från Anders Axelsson.
Stämman beslutade
att

tillställa riksförbundsstämman en motion enligt motionernas
intentioner, stämmans diskussioner samt tilläggsyrkandet från Anders
Axelsson om den allt kraftigare bevarandehysterin från samhället som
så negativt påverkar landsbygdens utveckling.

Motion nr 8 angående regelverk och tvärvillkor från Älvdals LRFavdelning. Avdelningen yrkar att LRF informerar allmänheten om
skillnaderna mellan svenskt och internationellt djurskydd.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.

Motion nr 9 angående markägarens kostnader för rovdjurspolitiken från
Säfflebyggdens LRF-avdelning. Avdelning vill att LRF utkräver ansvar från
den högst ansvariga myndigheten för markägarens rovdjursskador.
Alf Dahlberg, Gräsmark yrkade
att

första att-satsen bör strykas på grund av fel mottagare.

Henrik Tågmark, Molkom yrkade
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att

tillskriva riksförbundet varför inte fjolårets positiva behandling
av motionen avseende förlorade jaktvärden på våra fastigheter
inte är effektuerad, inte ens i LRF:s rovdjurspolicy,

att

uppvakta ansvariga departementschefer om det fiaskoartade
utfallet av riksdagsbeslutet ”ny rovdjurspolitik”. Något har blivit
fel eller utelämnats i lagstiftningsarbetet.

Anföranden hölls av Dag Rogne och Patrik Ohlsson.
Ordföranden ställde proposition på styrelsens första attsats och Alf Dahlbergs
förslag.
Försöksvoteringen utföll med 58 röster för styrelsens förslag och 26 röster för
Alf Dahlbergs förslag.
Stämman beslutade
att

uppdra åt regionstyrelsen att i en skrivelse fråga
Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen hur de ser på
sitt ansvar för enskilda markägares minskade fastighetsvärden på
grund av att jaktvärdet förloras och hur den värdeminskningen ska
kompenseras,

att

i samma skrivelse fråga vem som har ansvar för utarmingen av
Värmlands rika och varierande odlingslandskap, ökad miljö- och
klimatbelastning då närproducerad mat inte har ekonomiska
möjligheter att existera, samt på sitt ansvar för avfolkning och en
utarmad landsbygd i rovdjurstäta områden, samt

att

bifalla Henrik Tågmarks två yrkanden.

Motion nr 10 angående bondeägd butikskedja från Lysviks LRFavdelning. Avdelningen anser att Sverige behöver en butikskedja som
garantera svenska råvaror.
Lisbeth Svensson, Ekshärad yrkade
att

motionen i sin helhet går till riksförbundsstämman. Vi måste
sprida idén i hela Sverige. Det finns idéer om lokalkapital (Åre)
som vi kan ta del av.

Bengt Hedelin, Lysvik yrkade
att

motionen tillstyrks.

Anders Wiklert, Kristinehamn yrkade
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att

egen butikskedja stryks och i övrigt bifalla motionen.

Anföranden hölls av Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson, Anders Ekblom,
Skattkärr och Gunnar Adolfsson, Åmotfors.
Ordförande ställde proposition, styrelsen mot Lisbeths Svensson med fleras
yrkande.
Försöksvotering utföll med stor tydlighet för motionen.
Ordföranden ställde proposition, motionen mot Anders Wiklerts yrkande.
Stämman beslutade
att

frågan om en egen butikskedja utreds noga,

att

detta är ett förslag som ska lyfta förtroendet för svensk mat, samt

att

motionen skickas till riksförbundsstämman.

Motion nr 11 angående från Kils LRF-avdelning. Avdelningen vill att
svenska konsumenter skall ges möjlighet att välja svenskt kött och svenska
mejeriprodukter.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.

§29 Uttalande
Göran Enerstål hade ett förslag angående motionerna1, 5, 8 och 11. Han
yrkade att stämman skulle ta hans kommentarer som stämmouttalande.
Patrik Ohlsson yrkade
att

styrelsen formulerar ett uttalande tillsammans med Göran
Enerstål.

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

ett stämmouttalande författas.

§30 Avtackning
Catarina Nilsson:
• Tack Dag!
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•
•
•
•

Du har valt en annan väg.
Vägar har varit mycket av ditt uppdrag.
Det har varit många vägar som korsats.
Vi har lärt känna varandra väl genom våra resor.

Dag Rogne föräras en spavistelse på Loka Brunn.
Karl-Axel Ström överlämnar en silvernål.
Monika Didriksson, LRF Västra Götaland läser ”Den bästa dagen” av Karin
Boye och överlämnar Maud Olofssons bok.
Monika Didriksson hälsar Patrik Ohlsson välkommen som ny ordförande.
§31 Avslutning
Dag Rogne hälsar de nyvalda välkomna till styrelsen, tackar presidiet och
avslutar stämman.

Vid protokollet

_________________________
Birgit Jönsson
Protokollsekreterare

_________________________
Lars Larsson
Stämmoordförande

_________________________
Mattias Aronius
Justerare

_________________________
Sandra Johansson
Justerare
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