Protokoll vid årsmöte med LRFs kommungrupp i Essunga
2014-01-23
1

Årsmötet öppnas
Mötet öppnades av David Radivoj
Val av mötesordförande, sekreterare, pressreferent och protokollsjusterare
David Radivoj valdes till mötesordförande
Katarina Johansson valdes till sekreterare och pressreferent
Sven-Göran Kjell valdes till protokolljusterare

2

Fastställande av röstlängd
Fastställande av röstlängd anstår tills behov föreligger

3

Godkännande av kallelse (inbjudan till årsmötet) och föredragningslista
Årsmötet godkände kallelsen och föredragningslistan

4

Rapporter
– Styrelsens verksamhetsberättelse
Katarina Johansson från styrelsen gick igenom verksamhetsberättelsen
– Övriga rapporter

5

Bestämmande av antal och val av styrelseledamöter
a) antal styrelseledamöter bestämdes till 9st
b) val av styrelseledamöter (mandattid 1 år)
Ledamöter
Katarina Johansson

Ledamöter
Fredrik Karlsson

David Radivoj

Per-Arne Carlsson

Tore Karlsson

Roland Hermansson

Svante Hellnevi

Bengt Lundsgård

Svante Andersson

c)Val av Kommungruppsordförande bland styrelsens ledamöter (mandattid 1 år)
David Radivoj valdes till ordförande
d) Val av fullmäktige jämte ersättare till regionens stämma
Fullmäktige

Ersättare

David Radivoj

Svante Andersson

Roland Hermansson

Bengt Lundsgård

Fredrik Karlsson
Tore Karlsson

e) Val av vattenvårdsansvarig
Svante Andersson
f) Eventuella övriga val
Roland Hermansson valdes till viltansvarig
6

Inkomna motioner och skrivelser
Motioner: 1. Lika villkor för Grisnäringen i Sverige och övriga EU.
2. Hur ska vi arbeta så att vi för fram svenska produkter. Kortare transporterbilligare produkter?
3. Handlingsplan/beredskapsläge om svinpesten skulle bli aktuellt med hänsyn till att
den svenska vildsvinstammen har ökat explosionsartat och att svinpesten finns i våra
grannländer.
4. Medel till älgbetesinventering. Varifrån ska vi kunna få pengarna som behövs.
Skogsvårdsstyrelsen??
5. LRF behöver öka sin närvaro i tex. Skolorna för att få ut kunskap om det svenska
jordbruket och vår djurhållning.

7

Diskussion hur miljö och livsmedelstillsynen sköts i kommunen. Mötet kom fram till att denna
kontakt verkar fungera bra i vår kommun.

8

Verksamhetsplan 2014
-Kontakt med kommunchef och fullmäktiges ordförande om nästa offentliga upphandling av
livsmedel
-Öka skolkontakten – En informationsdag för att visa vårt yrke och vår vardag.
-En träff med våra politiker inför årets val.
-Vildsvinsmöte tillsammans med Essunga Jägarkrets 18 februari.
-Företagarlunch på Calzone 6 mars
-Dialog med Miljö och Hälsoskydd på kommunen

9

Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

10 Årsmötet avslutas
Mötet avslutades av David Radivoj.
Underskrifter

_________________________

___________________________

Mötessekreterare

Justerare

_________________________
Mötesordförande

