PROTOKOLL
Regionförbundsstämma
2015-03-26

LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF VÄRMLAND

Tid

Klockan 09.30 – 15.30

Plats

Medborgarhuset, Säffle

Närvarande

Fullmäktige, samt ett 30-tal övriga
medlemmar, gäster och massmedia

§1 Stämmans öppnande
Patrik Ohlsson hälsade de närvarande välkomna och förklarade stämman för öppnad.
§2 Parentation
Parentation hölls över Åke Lillienau, Säffle, Tomas Axelsson, Årjäng och Halvar Pettersson,
Säffle.
§3 Utdelning av utmärkelser
Följande utmärkelser utdelades:
Årets lokalavdelning i Värmland: Östmark
Motivering:
Det lokala engagemanget är ryggraden i folkrörelsen LRF och det är viktigt att utmärkelsen
årets lokalavdelning visar upp mångfalden i organisationen. Östmarks LRF-avdelning är ett
exempel på en avdelning som har haft en positiv utveckling vad gäller verksamhet och
medlemsantal. I en skogs- och mellanbygd som präglas av småföretagsamhet och diversifiering har LRF en viktig roll att spela för den lokala utvecklingen.
Lennart Persson:
• Tack!
• Vi samarbetar med andra föreningar och försöker vara med där det händer.
Bernhard Ekströmstipendiet: Agneta Bäckström, Säffle Norra
Motivering:
Agneta har varit sekreterare i Säffle norra lokalavdelning under lång tid och är en klippa som
sekreterare i LRF avdelningen. Utöver sitt eget jordbruk har hon varit anställd i Svea husdjur
som husdjurstekniker och jobbar nu med att certifiera jordbruk för SMAK. Alltid pigg och
glad och sprider positiv energi i sin omgivning. Tror på de gröna näringarna och brinner för
konsumentfrågor.
Agneta Bäckström:
• Stort tack till LRF Värmland!
• ”Glöm inte tacka oss därhemma för var gång vi släppt i väg dig på möte” säger
familjen.
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•
•
•
•
•

Det är ett lagjobb vi gör i styrelsen.
Medlemmarna ställer upp.
Det är viktigt med en lokalavdelning.
LRF: Ni skall bevaka det som behöver bevakas. Stort tack.
Välkomna på visningen av vår nya ungdjurslagård.

Silvernålar:
Birger Hedberg, Kristinehamn
Motivering:
Birger har varit förtroendevald i mejeriföreningarna från Värmlandsmejerier fram till Arla
och har nu avslutat det engagemanget. I LRF har han varit kommungruppsordförande sedan
2000, bland annat har han envetet jobbat för att upphandlingen av kommunens mat ska vara i
enlighet med svensk djurskyddslagstiftning. Ett arbete som nu burit frukt. Han har också
tillsammans med övriga i kommungruppen varit engagerad i konsumentnära aktiviteter och
gjort lantbruket till en naturlig och självklar del i kommunens näringslivsarbete.
Birger Hedberg:
• Kände mig ganska gammal när brevet kom.
• Har varit stimulerande.
• Säg ja när ni får erbjudande om att bli förtroendevald.
• Tack!
Tore Lennartsson, Ullerud-Ransäter
Motivering:
Tore har varit Munkfors kommungruppsordförande i många år och är en del i UllerudRansäters LRF avdelning. Han har lagt ner enormt mycket oegennyttigt arbete i folkrörelsen
LRF. Det är en ödmjuk kämpe som alltid är positiv och ser framåt. Han är på alla möten, alla
aktiviteter och gör det med ett leende. Han tar själv inte så stor plats, utan stöttar alltid oss
andra. Han är också pålitlig, säger Tore att han ska göra något, då gör han det.
Tore Lennartsson:
• Mycket hedrad.
• LRF är vårt säkerhetsbälte.
• Tillsammans är vi starka.
Sven Ringdahl, Värmlandsnäs
Motivering:
Som ordförande i Södra Näsets LRF avdelning har Sven anordnat politikerdebatter med
riksdagskandidater och haft ett flertal studiebesök med koppling till hans hjärtefrågor,
produktionsjordbrukets villkor och äganderätten.
Sven Ringdahl var inte närvarande och får silvernålen vi ett senare tillfälle.
Staffan Myrenberg, Grums
Motivering:
Staffan är en debattglad styrelseledamot i Grums avdelning sedan 1992 och kommungruppsordförande sedan 2010. I början på 1990-talet var han en av dem som vägrade lägga
ner avdelningen och har sedan dess varit en stark förespråkare för den lokala mat-
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produktionen. Han har också ett stort engagemang i de jordnära frågorna nära bonden/
landsbygdsbon.
Staffan Myrenberg var inte närvarande och får silvernålen vi ett senare tillfälle.
Göte Jacobsson, Långserud
Motivering:
Göte kom in som förtroendevald i Långseruds lokalavdelning på 1970-talet. Han var först
sekreterare och är numer kassör i Säffle Norra LRF-avdelning. Lokalt jobbat för
produktionsjordbruket och dess effektiviseringar, och även en som varit drivande i alla
sammanhang för samarbete, och i det, alltid fokuserat på små korta möten för att lösa upp
vardagsslitet. Har i många år varit skolkontaktsansvarig och tagit emot elever från
närområdet (+Säffle) och visat upp gården och ökat intresset/kunskapen hos eleverna.
Göte Jacobsson:
• Tack till er som är med i organisationen.
Lena Svanström, Svaneholm
Motivering:
Lena kom in som ungdomsledamot i Svanskogs lokalavdelning och gick över i Säffle Norra
vid sammanslagningen 1990. Hon har suttit i styrelsen i 25 år. Hon är en pålitlig och kreativ
idéspruta där inget är omöjligt. Har varit Säffle Norras röst i SV i Säffle i många år. En stor
tillgång för styrelsearbetet.
Lena Svanström:
• Tusen tack!
Stiftelsen Ingrid och Gustaf Linders minnesfond:
Håkan Lundquist, Gillberga
Motivering:
Håkan Lundquist har ett stort engagemang inom avel på SRB. Detta kombinerat med ett gott
djuröga, ger en bra och frisk besättning som resulterar i en god produktion. Arbetet med avel
och djurhälsa är extra viktigt att uppmuntra och uppmärksamma, med tanke på den
utmanande situation som mjölkproduktionen befinner sig i.
Håkan Lundquist:
• Tack så mycket LRF!
Ung Växtkraft
Länsförsäkringar överlämnade en blomsterbukett till Jonas Kervén, Brunskog. Prischecken är
överlämanad tidigare.
Jonas Kervén:
• Tack!
• Det är så många som hjälpt mig.
• Vi får inte glömma varför vi håller på.
Bonden i Skolan
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Säffle Norra LRF-avdelning, genom Ola Axelsson, uppmärksammade Långserud friskola för
insatsen, seger, för bondeniskolan.se. Eleverna Elin och Lukas fick var sin bok och klassen en
prischeck på 3000:-.
§4 Anförande av Sara Helgstrand – några utdrag
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jag är lantmästare.
Bor i Sörmland.
Vice ordförande LRF Ungdom.
Jag vill lyfta framtiden.
Vi har en vision.
Landsbygd ligger i tiden.
Bonde är trendigt.
Mycket bönder i TV.
Matintresse och medvetenhet om vad vi äter.
Arbetsmarknaden finns.
Ökad världsbefolkning.
Ny regering med nya skatter och avgifter – vad blir konsekvenserna?
Kriser
Gott om valmöjligheter.
Livsmedelsstrategi – enighet över partigränserna.
Konkurrenskraftsutredningen
LRFs företagsakademi.
Tänk utanför boxen.
Det är vi unga som är framtiden.
Titta och lyssna på goda exempel.
Energi som affärsmöjlighet.
Export
Samarbeta utanför de gröna näringarna.
Hitta sin egen väg.
Våga chansa, våga hoppas.
E-handel

Slutsatser:
• Lyfta goda exempel.
• Föra ungas talan.
• Skapa förutsättningar.
• Samarbeta
• Marknadsföra
• Ta betalt.
Patrik Ohlsson tackar med boken Värmländska smaker.
§5 Presentation av maten
Putte Grötting från Medborgarhuset berättar om maten som serveras under dagen och om
verksamheten i huset.
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§6 Val av presidium
Linda Haraldsson föredrog valberednings förslag.
Följande stämmofunktionärer valdes att tjänstgöra vid stämman:
Ordförande:
Dag Rogne, Säffle
Vice ordförande:
Stina Höök, Säffle
Protokolljusterare och rösträknare:
Anna Karin Nydén, Kil
Protokolljusterare och rösträknare:
Birger Hedberg, Kristinehamn
Rösträknare:
Cissi Leibring, Forshaga
Rösträknare:
Gunnar Larsson, Karlstad
Styrelsen anmälde att man till stämmo- och protokollsekreterare utsett Birgit Jönsson.
Dag Rogne tackar för förtroendet att leda stämman. Han läser en bit ur den värmländska
lanthushållsnäringen från början av 1800-talet som bland annat handlar om hur skogen
förstörs. Dag Rogne ställer frågan: Vad har hänt på 200 år?
§7 Fastställande av röstlängd

Bilaga A

93 av 114 fullmäktige prickades av vid ankomst.
Stämman beslutade
att

som röstlängd godkänna den anmälningslista som upprättats.

§8 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes
Stämman beslutade
att

godkänna dagordningen.

§9 Stämmans behörighet
Stämman är utlyst genom brev till lokalavdelningarna 2014 12 16.
Annons i Land lantbruk vecka 9, 2015 02 27.
Samtliga inrapporterade, i tid, fullmäktige har erhållit personlig kallelse i samband med
stämmomaterialet, 2015 03 10.
Stämman beslutade
att
fastställa att regionförbundsstämman varit utlyst i behörig ordning.
§10 We Effect
Dag Rogne berättar om verksamheten och hoppas på ett gott resultat av dagens insamling.
§11 Verksamhetsberättelse 2014 ”LRF Värmland i medlemsnyttans tjänst”
Verksamhetsberättelsen anses föredragen i och med att den är utskickad i stämmoboken.
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Varje styrelseledamot berättade kort om sina områden.
Patrik Ohlsson:
• 60-talet näringsgrenar.
• LRF jobbar för mycket med varg, syltkokeri och bredband säger en del.
• Stämman skall värdera om vi jobbat med rätt saker.
• Mycket är ett Sisyfosarbete när det gäller äganderätten.
• Mycket är ett cyklist arbete, vatten, politiska val, politik, rovdjursförvaltning.
• Motionerna pekar ut färdriktningen för det fortsatta arbetet.
• Lokalt engagemang är det viktigaste.
• Vi behöver hjälp att tänka varje dag.
• Alla måste hjälpas åt med påverkansarbetet.
• På stämman utvärderar ni oss.
• Ni är flera som påtagligt hjälp till.
• Vi har nått en bra bit i strandskyddarbetet.
• Marknadsfrågorna - somligt rår vi på.
• Skönt att känna förväntningarna på LRF.
Karl-Axel Ström:
• Vatten och miljöfrågor.
• Angående vattendirektivet så ni har engagerat er i avdelningar och i kommungrupper.
Vi börjar se att det händer saker.
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson:
• Har fantastisk utvecklingspotential.
• Vi kan producera mer energi och fossilfritt.
• Vi måste ha produktionsmål.
• Stort behov av mat i världen.
Catarina Nilsson:
• Vad gör LRF?
• Politikerresan har gjort stort avtryck.
• Vi är trendiga.
• Ser ökad efterfrågan på våra produkter.
• Politikerna tycker om oss – livsmedelsstrategi.
• Flera möten med mjölkproducenter.
Johan Rydberg:
• Medlems- och organisationsfrågor,
• Översvämningarna, LRF har träffat MSB, Myndigheten för samhällskydd och
beredskap, som sa att vi skall fortsätta med det vi gör med våra maskiner.
Erik Forsberg:
• Varg
• Det finns ingen lokal förankring.
• Det blev trots allt vargjakt.
Elsa Lund Magnussen:
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•
•

Händer en del med upphandlingen av livsmedel.
Vi behöver öka produktionen av mat.

Britt-Marie Nordquist:
• De privata markägarnas mark är en massa att bara ta av.
• Projektet ”Friskt bete” – men strandskyttet sätter käppar i hjulet.
• Omsorgen skall inte behöva jobba.
Ola Axelsson:
• Strandskyddet är det som jag glöder för.
Erik Gustafsson, LRF ungdomen:
• Berättar om hur de jobbar.
• Träffas månadsvis i styrelsen.
• Genomfört maskinvisning
• Fokus på framtiden.
• Haft företagarkurs.
• Informerat om Cap.
Stämman beslutade
att

godkänna och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§12 Revisorernas berättelse
Ingen revisor närvarande. Revisionsberättelsen föredrogs av Dag Rogne.
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 beslutade
att

ett fast årsarvode till regionordföranden utgår med 1,5 basbelopp samt 3,50 kronor per
medlem baserat på medlemsantalet vid verksamhetsårets slut,
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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.

§16 Val av antal ledamöter i regionstyrelsen
Linda Haraldsson föredrog förslaget med en minskning av antalet ledamöter med två (2) till
sju (7) stycken.
Stämman beslöt
att

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

§17 Val av styrelseledamöter
Linda Haraldsson föredrog valberedningens förslag.
Ordföranden lämnade ordet fritt.
Anders Wiklert:
• Jag förstår valberedningen.
• Jag föreslår Elsa Lund Magnussen och Johan Rydberg. Jag vet Elsas engagemang i
matfrågorna. Hon säger att hon har mer att ge när hon tänkt på saken. Jag har talat med
lokalavdelningar och fått stöd.
•

Johan har framtiden för sig och har mitt /vårt stöd.

Ordföranden ställde proposition på förslagen och fann att valberedningens förslag bifallits.
Votering begärdes.
Ordföranden förklarade att votering är begärd och skall verkställas.
Regionchef Robert Larsson föredrar hur voteringen skall ske.
• Voteringen är sluten.
• Det finns fyra röstningsstationer.
• Valsedeln skall innehålla sju namn annars är den ogiltig.
§18 Ajournering
Stämman beslöt
att
ajournera sig för lunch.
§19 Återupptagande
Stämman beslöt
att

återuppta förhandlingarna.
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§20 Val av styrelseledamöter, fortsättning
Voteringen utföll enligt följande:
91 giltiga valsedlar hade avlämnats.
Patrik Ohlsson
Ola Axelsson
Erik Forsberg
Catarina Nilsson
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson
Johan Rydberg
Elsa Lund Magnussen
Karl-Axel Ström
Britt-Marie Nordquist

90 röster
80 röster
78 röster
73 röster
71 röster
67 röster
64 röster
61 röster
53 röster

Stämman hade därmed beslutat
att

välja följande ledamöter med mandattid ett (1) år.

Patrik Ohlsson, Kil – omval
Ola Axelsson, Värmlands Nysäter – omval
Erik Forsberg, Kil – omval
Catarina Nilsson, Säffle – omval
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson, Kil – omval
Johan Rydberg, Väse – omval
Elsa Lund Magnussen, Karlstad – omval
§21 Val av regionförbundsordförande
Valberedningens Linda Haraldsson föreslår omval av Patrik Ohlsson.
Stämman beslutade
att

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

§22 Val av revisorer
Valberedningens Linda Haraldsson föredrar valberedningens förslag.
Stämman beslutade
att

välja följande revisorer och ersättare med mandattid 1 år.

Ordinarie
Torbjörn Andersson, Årjäng - omval
Agneta Bäckström, Säffle - nyval
Ersättare
Henrik Lander, Molkom - omval
Marie Larsson, Ölme - nyval
§23 Val av fullmäktige till riksförbundstämman
Linda Haraldsson föredrar valberedningens förslag.
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Ordföranden lämnar ordet fritt.
Anders Wiklert:
Föreslår Johan Rydberg i stället för Britt-Marie Nordqvist.
Ordföranden föreslog en försöksvotering.
Stämman beslutade
att

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

Ordinarie
Patrik Ohlsson, Kil
Erik Forsberg, Kil
Ola Axelsson, Värmlands Nysäter
Johan Rydberg, Väse
Ersättare i turordning
1. Catarina Nilsson, Säffle
2. Erik Gustafsson, Kil
3. Petra Abrahamsson, Molkom
4. Henrik Nisser, Alster
§24 Val av valberedning
Stämman beslutade
att

välja följande valberedning inför ordinarie regionstämma 2016:

Linda Haraldsson, Väse
Kajsa Forsberg, Molkom
Andreas Larsson, Ölme
Ingemar Olsson, Storfors
Torbjörn Axelsson, Säffle
Lars Aronius, Arvika
Lisbeth Svensson, Ekshärad
Kjell Olsson, Årjäng
Andreas Larsson, Torsby
Till sammankallande i valberedningen valdes Linda Haraldsson.
§25 Påverkanstorg
Patrik Ohlsson introducerade påverkanstorget där motionerna skall behandlas.
Viktigt att yrkandena gör skriftligt. Debatt och beslut tas under §27.
§26 Paneldebatt
Elsa Lund Magnussen och Jan Landström ledde en paneldebatt med Ann-Kristine Johansson,
Konsum Värmland; Melinda From, Region Värmland; Jonas Enström, NIFA; och Sara
Helgstrand under rubriken jordbrukets utveckling i Värmland.
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Ann-Kristine Johansson:
• Vi i butiksleden i ska marknadsföra era produkter.
• Ge er förutsättningar.
• Tydlig märkning.
• Vi måste ta armkrok så politiken genomför det som krävs.
• Utan ett öppet landskap blir det inga turister.
Melinda From:
• Skogen är en styrka, här är det gjort en förflyttning.
• Vilken förflyttning skall vi göra med livsmedlen?
• Bioekonomi och besöksnäring.
• Näringen måste vara drivande.
• Sälja rätt saker.
Jonas Enström:
• Fantastisk möjlighet att sätta fokus på.
• Konsumenten har inte koppling till näringen så vi måste hjälpa till.
• Offentlig upphandling är viktig med sitt signalsystem.
• NIFA är ett kluster.
• Det försvinner förädlingsindustri, vi måste öka i Värmland.
• Mer samarbete behövs.
• NIFA är vi tillsammans.
• Dra nytta av andra.
• Många utanför ser inte lantbruket som företagare.
• Mer fokus på att sälja.
Sara Helgstrand:
• Konkurrenskraftsutredningen, vi måste jobba efter den.
• Produktionen måste bära sig själv.
Region Värmlands roll för tillväxten?
Melinda From:
• NIFA är vår förlängda arm.
• Hur skall vi jobba?
Hur ser ni på råvarorna i Nästgårdskonceptet?
Ann-Kristine Johansson:
• Det skall vara mer värmländska produkter i butikerna.
Jan Landström:
• Konkurrenskraftsutredningen, där finns mycket att ta i.
• Vi måste engagera oss.
Publikfråga:
• Vad säger ni om lönsamhetsproblematiken?
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Jonas Enström:
• Tuff bransch men stora skillnader.
• Vi konsumenter betalar inte vad vi borde.
Elsa Lund Magnussen tackar panelen med blommor.
§ 27 Motioner
Motion nr 1 och 2 från Säffle Norra och Östra Ämterviks LRF-avdelningar angående
vattendirektivet. Avdelningarna anser att vattendirektivet och åtgärdsprogrammet förändras i
grunden.
Tilläggsyrkande från påverkanstorget av Bengt Hedelin:
att

även vattenkraften i vattendirektivet bör ses som en tillgång som energikälla i det
förnybara och inte behöver miljöprövas som en ny anläggning.

Karl-Axel Ström:
• Ta tillfället att påverka.
• Regionen skickar yttrande.
• Tillstyrker tilläggsyrkandet från Bengt Hedelin
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

tillsända en riksstämmomotion med en uppmaning om att LRF verkar för att politiska
avvägningar sker av folkvalda och att åtgärdsprogrammet blir till en hanterbar lista
med väl underbyggda åtgärder där resultaten går att värdera utifrån finansiering och
verklig effekt på vattenkvaliteten,

att

tillsända en skrivelse till länsstyrelsen och Vattenmyndigheten utifrån motionärernas
synpunkter och stämmans diskussioner samt

att

även vattenkraften i vattendirektivet bör ses som en tillgång som energikälla i det
förnybara och inte behöver miljöprövas son en ny anläggning.

Motion nr 3 från Kristinehamns LRF-avdelning. Avdelningen vill att omhändertagande av
dumpade skrotbilar förbättras.
Ändringyrkande från påverkanstorget av Birger Hedberg:
att

motionen sänds vidare till riksförbundsstämman

Johan Rydberg:
Yrkar bifall till styrelsens förslag
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Birger Hedberg:
Yrkar bifall till sitt förslag.
Ordföranden ställer proposition på förslagen.
Stämman beslutade enligt Birger Hedbergs förslag.
att

regionstyrelsen formulerar en riksstämmomotion.

Motion nr 4 från Fryksdalens LRF-avdelning. Avdelningen kräver att LRF centralt driver
frågan om högre självförsörjningsgrad.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

tillstyrka regionens och riksförbundets fortsatta arbete och att motionen i övrigt anses
besvarad.

Motion nr 5 från Nyeds LRF-avdelning. Avdelningen kräver en i grunden förändrad
rovdjurspolitik.
Ändringyrkanden från påverkanstorget av Henrik Tågmark:
att

LRF arbetar för att skyddsjakt beviljas redan efter första angreppet,

att

lagändring av §28 begär så att skyddsjakt på enskilds initiativ kan åberopas utanför
inhägnat område när varg observeras i samband med att tamdjur blivit skrämda ur
hagen,

att

arbetet angående ersättning för förlorat jaktvärde effektueras samt att kravet införs i
LRFs rovdjurspolicy samt

att

yrkandena skickas till riksförbundet genom en riksstämmomotion.

Erik Forsberg:
• Vi bevakar frågan om skyddsjakt.
• Vi vill ha skyddsjakt om angrepp kan befaras.
• Det behövs att länsstyrelsen hjälper till med röjning under staket och uppsättning.
• Skrivelser är skickade till jordbruksverket och länsstyrelsen.
• Bifall till styrelsens förslag.
Henrik Tågmark:
• Det verkar som ni är nöjda med dagens situation.
• Tilldelning var i underkant.
• De här frågarna i mitt yrkande måste upp på riksnivå.
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•
•

Riks skall ha kritik för hanteringen av motionen för två år sedan om försämrade
jaktvärden.
Bifall till mitt yrkande.

Patrik Ohlsson:
• Vi sympatiserar med motionären.
• Debatten i salen ger tryck i frågan.
• Vi är inte nöjda med dagens situation.
Ordföranden ställer Henrik Tågmarks förslag mot styrelsens förslag.
Stämman beslutade enligt Henriks Tågmarks yrkanden.
att

regionstyrelsen författar en riksstämmomotion.

Motion nr 6 från Södra Näsets LRF-avdelning. Avdelningen kräver att ingen återbetalning
skall ske vid femårsåtagande om rovdjurstrycket omöjliggör betesdrift.
Patrik Ohlsson:
• Skrivelse är skickad till Jordbruksverket.
Stämman beslutade
att

tillstyrka regionens och riksförbundets fortsatta arbete och att motionen i övrigt anses
besvarad.

Motion nr 7 från Östmarks LRF-avdelning. Avdelningen kräver att vargförvaltningen skall
vara lokalt förankrad.
Tilläggsyrkande från påverkanstorget av Lennart Persson:
att

LRF Värmland arbetar för att begreppen lokal förankring och delaktighet i
fortsättningen innebär att den enskilde djurhållaren inbegrips aktivt i vardagens
rovdjursförvaltning.

Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson:
• Bifall till tilläggsyrkandet.
Stämman beslutade enligt styrelsens modifierade förslag
att

motionen anses besvarad och behandlad med vad styrelsen anfört.

Motion nr 8 från Filipstadsbygdens LRF-avdelning. Avdelning kräver utökad vargjakt och
det kraftfullt markeras mot jaktsabotage.
Stämman beslutade
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att

tillstyrka regionens och riksförbundets fortsatta arbete och att motionen i övrigt anses
besvarad.

Motion nr 9 från Östra Ämterviks LRF-avdelning. Avdelningen anser att strandskyddet
skall avvecklas i glesbygd.
Stämman beslutade
att

tillsända strandskyddsdelegationen en skrivelse i ärendet samt,

att

skriva en riksstämmomotion utifrån styrelsens yttrande och stämmans diskussioner.

Motion nr 10 från Östra Ämterviks LRF-avdelning. Avdelningen anser att strandskyddet
skall avvecklas i glesbygd.
Stämman beslutade
att

uppdra åt regionförbundsstyrelsen att göra en riksförbundsstämmomotion innebärande
att varje beslut som berör de gröna näringarna i allt från tillstånds- till lagstiftningsärenden måste kompletteras med en tydligt redovisad bedömning av vad beslutet
betyder för utvecklingen av produktion, arbetstillfällen och andra samhällsnyttor.

28 We Effect, resultat
Dagens insamling inbringade 4422:-.
§29 Övriga frågor
Skrivelse har inkommit från Fryksdalens LRF-avdelning angående ny vargutredning.
Patrik Ohlsson föredrar ärendet.
Stämman beslutar
att

tillskriva ansvariga departement skrivelsen.

§30 Uttalande

Bilaga B

Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

stämmouttalandet antas.

§31 Avtackning
Patrik Ohlsson tackar Nils Erik Nilsson, ej närvarande, och Anders Axelsson som slutar i
valberedningen.
Anders Axelsson:
• Tack för blommorna.
• Jag har varit med länge.
• Tackar för tiden jag varit med, spännande och intressant.
• Förnyelse behövs.
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Patrik Ohlsson tackar Medborgarhuset för ett bra arrangemang.
Patrik Ohlsson hälsar de nya revisorerna välkomna och tackar de avgående.
Patrik Ohlsson avtackar de avgående styrelseledamöterna.
• Vi visste vad som kunde ske när valberedningen föreslog minskning.
•
•

Kalle har varit en parhäst i 30 år.
Du har stort förtroende ute i bygderna.

•
•
•

Britt-Marie står för samma värden, trygghet i folkrörelsen.
Du har varit värdefull med de kunskaper du har, inte minst från skogen.
Stort tack!

Karl-Axel Ström:
• Tack alla.
• Jag har suttit längst så helt rätt att jag slutar.
• Tack för allt styrelsen gett.
• Önskar styrelsen lycka till.
• Nu skall jag hem och producera.
Britt-Marie Nordquist:
• Tack för nio spännande år.
• Var inte medlem men blev och på den vägen är det.
• Ta hand om skogen och omsorgen.
Karl-Axel Ström tackar Patrik Ohlsson.
• Vi är tacksamma att vi får låna dig.
• Du var så bra i radion.
§32 Avslutning
Patrik Ohlsson tackar presidiet och avslutar stämman.
Vid protokollet
_________________________
Birgit Jönsson
Protokollsekreterare

_________________________
Dag Rogne
Stämmoordförande

_________________________
Birger Hedberg
Justerare

_________________________
Anna Karin Nydén
Justerare
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