Presentation – föreslagna nya styrelseledamöter för LRF
Västra Götaland
Elin Johansson, Torps gård, Månstad
Elin Johansson, Torps gård i Månstad. Min man Patrik och jag bedriver mjölkproduktion,
maskinstationsverksamhet samt att vi kör torv på entreprenad. Har även en egen blogg där
man kan följa livet här hemma på gården. Vi har två pojkar som egentligen driver verksamheten fast de bara är 7 och 4 år.
Jag är förtroendevald inom Arla och har inte fått föreningslivet med mig genom bröstmjölken
då jag är uppväxt i ett villaområde i Gråbo. Gillar att sätta mig in i saker samt att jag inte är
rädd för att ta en diskussion om jag är av en annan åsikt. Gillar när det är driv och fart i frågor.
Diskussion för arbete framåt.
Hemlig talang: Är bättre på att skjuta pistol än att sy.
Elin Johansson, 070-224 56 07, patrik@torpslantbruk.se

Svante Kaijser, Halltorp, Trollhättan
Bakgrund
Född 1971, uppväxt på gård utanför Trollhättan. Läste på SLU Ultuna under 1990-talet. Arbetat som affärsrådgivare/HIR ekonomi inom LRF Konsult, HS Skaraborg och HS Sjuhärad
2001 - 2011. Köpte gården Halltorp som vi bor på 2001. Drev växtodling på deltid fram till
2011 och sedan dess på heltid i driftsbolag tillsammans med kompanjon. Byggde gårdsmejeri
2009, frugan ystar och säljer getostar till restaurangmarknaden. Från 2016 kommer vi även
köpa in komjölk och sälja mjölk och syrade mjölkprodukter i närområdet.
Familj
Gift med Anna Kaijser (mejerska & agronom) och har två pojkar Erland 13 år och Eric 9 år.
Tidigare och nuvarande förtroendeuppdrag
Ordförande Lantbrukshögskolans studentkår 1994. Ledamot i Lantmännens distriktsstyrelse
Bohuslän-Dal 2007 - 2015. Ordförande i beredningsgrupp livsmedel och förpackning i
Lantmännens forskningsstiftelse 2013 -. Vice ordförande i Agro Väst 2015 -.
Tankar om företagande och lantbruk
Gräv där du står, känn din kund och din kunds kund och du är själv ansvarig för att förändra
din situation men det är tillåtet att ta hjälp.
Tankar om LRF
Viktig organisation för att försvara, samordna och utveckla lantbrukets och landsbygdens roll
i samhället. Lantbruket måste vara kärnan i LRFs uppdrag, men landsbygden är jordmånen
vari kärnan gror.
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I folkrörelsen LRF finns enorm styrka till påverkan, både utåt mot politiker och konsumenter
men också för positiv påverkan av varandra i det egna leden. Att utveckla folkrörelsen kan
vara en av nycklarna för att öka LRFs betydelse för oss medlemmar.
Tankar om min egen roll om jag blir vald
Jag vill driva frågor kring företagsutveckling, mat med mervärden och samhällets (inkl konsumenters) ansvar för mat och miljö från landsbygden.
Svante Kaijser, 070-880 55 13, svante.kaijser@halltorpsmejeri.se

Peter Tagesson, Björkholmen, Gällstad
Jag bor tillsammans med min fru och våra två barn på en skogsgård i Gällstad, Ulricehamns
kommun. Som 44 årig lantmästare är jag entreprenör och de företag som jag är delägare i för
närvarande har stor spridning sett till deras verksamhetsinriktning: skog, lägenhets- och
lokaluthyrning, kursgårdsverksamhet och industri. Tidigare har jag även bedrivit maskinstation och köttuppfödning.
Jag har ett mångårigt förflutit inom LRF både som tjänsteman och förtroendevald. Viktiga
frågor för mig kopplat till arbetet för LRF rör äganderätt och skog.
Peter Tagesson, 0703-44 28 31, peter@majblommegarden.se
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