LRF GÄVLEBORG
Regionstämma 2020

Ge en gåva till We Effect!
Du kan bidra på två olika sätt:
Swisha din gåva till 123 621 56 36 Ange
LRF Gävleborg i meddelanderaden.
Eller använd QR-koden som finns i appen för Swish för
att scanna in din gåva. LRF Gävleborg QR-kod nedan:
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LRF GÄVLEBORG
PROGRAM
vid regionstämman i Bollnäs
Onsdagen den 11 mars 2020
•

09.00 – 09.30 Kaffe och registrering av fullmäktige

•

10.00 Stämman öppnas

•

Parentation, presentation

•

Stämmoanförande av Maria Jonsson, ordförande LRF Gävleborg

•

Anförande Palle Borgström, förbundsordförande LRF

•

Bensträckare

•

Utdelande av LRF:s silvernålar

•

Utmärkelsen Årets lokalavdelning i Gävleborg

•

Hedersutmärkelsen Ambassadör för integration i det gröna näringslivet

•

Information om We Effect och insamling, Mia Brodin

•

12.10 – 13.00 Lunch och mingel med utställare

•

Stadgeenliga förhandlingar

•

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi år 2018-2030,
Nanna Jan-Ers, Länsstyrelsen och Nina Nurmesniemi, LRF

•

Anförande Jens Berggren, Hållbarhetsexpert LRF

•

Ca 14.45-15.15 Kaffe och mingel med utställare

•

Stadgeenliga förhandlingar forts

•

Avslutning ca kl. 17.00
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Regionstyrelsens förslag angående förhandlingsordning vid regionstämman.

Stämman föreslås besluta
Att

ordet begärs genom att röstkortet hålls upp, handuppräckning för icke fullmäktige

Att

yrkanden lämnas skriftligen till presidiet

Att

anföranden hålls via mikrofon

Att

tiden för anföranden fastställs till högst 4 minuter med påminnelse efter 3 minuter

Rätt till två repliker om vardera högst 2 minuter.
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Verksamhetsåret 2019
Det har varit ett händelserikt år för LRF Gävleborg under 2019. Vi har haft en rad olika
möten med bland annat polis, räddningstjänst och beslutsfattare. Både förtroendevalda och
tjänstemän, omsorgsgrupper och kommungrupper har under året varit med och påverkat
arbetet för att få till bättre förutsättningar för dom som lever och verkar på landsbygden
inom den gröna näringen.
I början av januari ordnade LRF Gävleborg och Maskinringen Västernorrland träffar
med samtliga räddningstjänster i länet för att diskutera lösningar och krisberedskap vi
exempelvis brand. Tanken med mötena var att diskutera hur bland annat gödseltunnor kan
användas på ett effektivare sätt. Under träffen pratade man om det skulle finnas en typ av
KIT till gödseltunnorna som kan användas ihop med räddningstjänstens fordon.
Under ett uppföljningsmöte i april fick Räddningstjänsten i Södra Hälsingland och Ljusdal
även möjlighet att uppdatera sina lantbrukskunskaper, inför en eventuell krissituation.
Under mötet som hölls på Brattbacka gård i Rengsjö - visade medlemmar bland annat
hur en modern ladugård i lösdrift såg ut idag och samtidigt fick räddningstjänsten en
uppdaterad bild kring hur man utrymmer djur under ett katastrofläge.
Efter torkan under 2018 valde LRF Gävleborg att lyfta lokala kockar under 2019 - som tar
ställning för vår närproducerad mat. En av de sex kockarna som medverkade var
Stefan Johansson på Högbo Bruk som brinner för att lyfta det lokala på restaurangen.
Under våren var det dags för dikes-avvattningscirkla, tillsammans med Studieförbundet
Vuxenskolan. Cirklarna hölls i Söderhamn, Sandviken och Ljusdal.
På stämman, i Bollnäs, delades fem silvernålar ut. De som fick utmärkelsen var Anette
Einarsson, Irene Walleräng, Kjell Gunnarsson, Tuula Gunnarsson och Marie Westin.
Mellanljusnan utsågs till Årets lokalavdelning och Johanna Hildingsson fick utmärkelsen
Ung Växtkraft från Länsförsäkringar i Gävleborg. Av de sex motioner som behandlades
under stämman gick en vidare till riksförbundsstämman. Den handlade om ”Utvecklingsfond för LRF:s lokalavdelningar.” När det var dags för riksförbundsstämman på Sånga Säby
fanns representanter från regionstyrelsen på plats för motionsbehandling.
För att lyfta unga inom den gröna näringen gjordes en film om framtidstro. Jonas Jonsson
19 år, nyeximinerad student från Nytorp berättade om framtidsplaner, varför lokal mat är
viktig och varför bönder behövs. Budskapet med filmen var också att bönderna i Gävleborg
ger oss livsmedel, öppna landskap och arbetstillfällen.
Filmen gjordes som en del av projektet med Livsmedelsstrategin.
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2019 presenterades också det färdiga arbetet kring den regionala handlingsplanen för
Gävleborgs livsmedelsstrategi. Målet med strategin är att öka självförsörjningsgraden, bidra
till fler livsmedels-företagare och stärka konkurrenskraften inom det regionala jordbruket.
Arbetet med Livsmedelsstrategin fortsätt–er nu under 2020.
På årsdagen av den avslutade räddningsinsatsen av skogsbränderna i Hälsingland ville
Länsstyrelsen i Gävleborg uppmärksamma genom en ceremoni och resning av en
minnessten i Kårböle. Länsstyrelsen delade ut diplom till alla organisationer som deltog
under släckningsarbetet. Maria Jonsson, LRF Gävleborgs regionordförande höll också ett
tal under cermonin.
I Mark- och miljödomstolen drev LRF ”lavskrikemålet”, där en markägare i Hälsingland
fått avverkningsförbud av Skogsstyrelsen på grund av förekomst av fågeln lavskrika.
I augusti beslutade domstolen i Östersund att markägaren hade rätt att avverka sin skog.
Domen överklagades igen under hösten och om målet tas upp till prövning kommer LRF
fortsätta att bistå markägaren.
Under hösten var det åter igen dags att uppvakta Årets nötköttsföretag. Regionstyrelsen
valde i år att lyfta bröderna, Klas och Gunnar Persson. I Hedesunda driver dom
framgångsrikt Vinnersjö Angus, en småskalig Krav-certifierad gård med dikoproduktion
(120 djur varav 50 dikor.)
Oktober månad inleddes med SM i mathantverk som hölls på Högbo Bruk. Dagen innehöll
föreläsningar och seminarier. Bland annat presenterades arbetet med livsmedelsstrategin.
Rekordmånga priser delades också ut till mathantverkare i Gävleborgs län.
Totalt fick 21 av 23 medverkande från länet ta emot medaljer. Några av dem som vann
var medlemmarna Johanna Hildingsson som vann i klassen för Hälsinge Ostkaka och
Siw Persson, Ockelbo Kyckling, som fick guld för sin leverprodukt.
I november bjöd LRF Gävleborg in tjänstemän och politiker från Gävleborgs region till
Trädgårdsstaden i Hofors för att prata om hur länets livsmedelsförsörjning ser ut. Syftet var
också att jobba för att få till en ännu bättre dialog mellan de regionala politikerna och LRF.
En framgångsfaktor under året är styrelsen och kontorets avstämningsmöten med
kommungrupperna som hållits en gång i månaden. Kommungrupperna har berättat om
lyckade möten med politiker, kontakter med kommuner om deras syn av byggnation på
åkermark och dialoger kring upphandling av lokal mat. LRF Gävleborg har också belyst
skogsfrågorna under 2019 och arbetat i det regionala skogsprogrammet. Vi har påverkat
frågor som rör äganderätt, problematiken med nyckelbiotoper och byggnation på åkermark.
Utöver det har så klart en hel del andra möten och träffar hållits.
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Medlemsstatistik
Medlemsstatistik
Lokalavdelning
Alfta
Arbrå-Undersvik
Bergsjö-Hassela
Bollnäs-Rengsjö
Dellenbygden
Edsbyn
Enånger-Njutånger
Forsa
Gnarp
Hamrånge
Hanebo-Segersta
Hedesunda
Hille-Valbo
Hudiksvall
Hög
Ilsbo
Järbo
Järvsö
Mellanljusnan
Nordanstig östra
Ockelbo
Ovansjöbygden
Skog
Söderhamn
Torsåker
Årsunda
Österfärnebo
Övriga Gävleborg
Summa

Antal medlemmar
2019-12-31
239
205
151
465
343
265
144
127
101
71
201
192
357
186
30
40
163
271
409
126
253
166
105
374
137
82
105
1
5 309

Antal medlemmar
2018-12-31
256
209
158
471
345
266
138
130
107
74
210
194
323
181
35
38
160
269
414
123
233
170
107
373
139
81
105
1
5 310

4
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Skillnad
-17
-4
-7
-6
-2
-1
6
-3
-6
-3
-9
-2
34
5
-5
2
3
2
-5
3
20
-4
-2
1
-2
1
0
0
-1

Föredragningslista
Vid LRF Gävleborgs ordinarie regionstämma den 11 mars 2020
på Bollnäs Folkhögskola i Bollnäs
1. Stämman öppnas
2. Val av funktionärer vid stämman

a) Ordförande...................................................................................................................................................
b) Vice ordförande...........................................................................................................................................
c) Föredragande sekreterare och pressreferent..................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
d) Protokollssekreterare....................................................................................................................................
e) Justeringsmän...............................................................................................................................................
f ) Rösträknare..................................................................................................................................................

3. Röstlängd och förhandlingsordning

a) Fastställande av röstlängd..............................................................................................................................
b) Förhandlingsordning för stämman...............................................................................................................

4. Årsstämmans kungörande

Personlig kallelse till fullmäktige 2020-02-26 enligt de valrapporter som inkommit.
Avdelningar där valrapport ej inkommit har kallelser sänts till lokalavdelningens ordförande samma dag
för utdelande. Annons i Land den 21/2 2020.

5. Styrelsens förvaltningsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkningar för ideell förening
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
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9. Fastställande av arvoden, traktamenten och reseersättningar till nästa ordinarie
stämma

a) Årsarvode ordförande...................................................................................................................................
b) Årsarvode övriga styrelseledamöter..............................................................................................................
c) Dagarvode till styrelseledamöter, revisorer, fullmäktige till riksförbundsstämma och ledamöter i
valberedningen.................................................................................................................................................
d) Rese- och traktamentsersättning...................................................................................................................

10. Fastställande av antal samt val av ledamöter i regionstyrelsen

Antal:..............................................................................................................................................................
Ledamöter:......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

11. Val av regionordförande bland styrelseledamöterna på 1 år

.........................................................................................................................................................................

12. Val av revisorer jämte suppleanter

Ordinarie:........................................................................................................................................................
Suppleanter:....................................................................................................................................................

13. Övriga val

.........................................................................................................................................................................

14. Motioner
15. Val av 4 fullmäktige samt ersättare till riksförbundsstämman

Ordinarie:........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Suppleanter: ....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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16. Fastställande av antal samt val av ledamöter till valberedningen, däribland dess
sammankallande för år 2021

Antal:...............................................................................................................................................................
Ledamöter:......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Sammankallande:.............................................................................................................................................

17. Övriga frågor framförda i stadgeenlig ordning

(Ett nytt ärende får behandlas om minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade så beslutar).

18. Stämman avslutas
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Valberedningens förslag vid LRF Gävleborgs regionstämma 2020
Presidium
Ordförande:		

Matilda Göransson, Långbo

Vice ordförande:

Maud Kvarnäng, Kilafors

Justeringsmän:		

Utses på stämman

Rösträknare:		

Utses på stämman

Föredragande sekreterare, protokollssekreterare och pressreferens utses av regionstyrelsen.

Arvoden
Valberedningen föreslår stämman besluta enligt riksförbundsstyrelsen förslag, ett fast arvode kopplat till
inkomstbasbeloppet som följer den genomsnittliga inkomstutvecklingen.
Arvode som betalas för 2020 skall justeras med det nya inkomstbasbeloppet 66 800kr, slutjustering av 2020
och det maxbelopp som kan betalas ut är 1,25x 66 800kr+3,50kr x medlemsantalet vid verksamhetsårets
slut.
Regionstyrelsen:
			

Ett fast årsarvode till regionstyrelsen utgår med ett belopp motsvarande
regionordförande att disponera för ersättningar efter beslutad arbetsfördelning.

Valberedningens sammankallande:

2000 kr.

Förslag till dagarvoden för styrelseledamöter, revisorer, fullmäktige till riksförbundsstämmor och ledamöter
i valberedningen:
			Enligt Riksförbundsstämmans beslut.
Förslag till reseersättningar för ovanstående förtroendevalda:
			

Enligt riksförbunds stämmans regler.

Förslag till traktamenten för ovanstående förtroendevalda:
			Enligt riksförbundsstämmans regler.
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Styrelseledamöter:
Valberedningen har som förslag 6 st styrelseledamöter.
					Mandattid
Lotta Zetterlund, Storvik		
nyval till 2022
Maria Brodin, Torsåker

omval till 2022

Per-Olov Uhrus, Ockelbo

omval till 2022

Annika Sahlin, Söderhamn 		

ny, fyllnadsval till 2021

Fredik Almér, Ockelbo		

ny, fyllnadsval till 2021

Erik Jörmgård, Bergsjö

kvarstår till 2021

Förslag till regionordförande bland styrelsens ledamöter för 1 år
Lotta Zetterlund, Storvik

Förslag till val av revisorer för 1 år
Ordinarie:
Hanna Görgård, Järvsö		

omval

Karl-Erik Johnsson, Österfärnebo

omval

Suppleanter:
Lars Rolfhamre, Ljusdal 		

omval

Kristina Hedin, Österfärnebo

omval

12

Förslag till fullmäktige till riksförbundsstämman:
Lotta Zetterlund
Maria Brodin
Erik Jörmgård
Lisa Walleräng LRF ungdom
Ersättare i tjänstgöringsordning:
Per-Olov Urhus
Fredrik Almér
Annika Sahlin
Johan Persson LRF Ungdom		

Ungdom ersätter ungdom i första hand.

Övriga val
Föreslås att övriga val delegeras till styrelsen.

Valberedning
Valberedning har bestått av 7 valberedningsledamöter, varav en representant från LRF Ungdomen.
Frida Larsson, Norrala,

		

står till förfogande

Magnus Hägglund, Vallsta,

		

står till förfogande

Erik Jonsson, Jättendal,

		

kvarstår till 2021

Irene Johnsson, Torsåker,

		

kvarstår till 2021

Agneta Wiklund Hedberg, Segersta, 		

kvarstår till 2022

Katarina Jonsson, Järvsö,

kvarstår till 2022

		

LRF Ungdomens nominering till valberedningen 2020 är: Karl Hammars, Njutånger
Sammankallande har varit:

Agneta Wiklund Hedberg, Segersta
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Motioner till regionstämman LRF Gävleborg 2020
Nr.

Lokalavdelning

1
Ockelbo		
				

Motionens innehåll			

Yttr nr.

”Gröna molnet” – ge myndighet och				
kontrollorgan åtkomst till samma information

1

2

Dellenbygden		Djurtransporter 						2

3

LRF Ungdom		

Utedrift för får utan ligghall 					

3

4

Ockelbo		

Justering av text i miljöbalken 				

4

5

Söderhamn		Älgförvaltning							5

6
Mellanljusnan		
Ändrad licensjakt på björn, snabbare hantering		
				vid ansökan om skyddsjakt

6			

7

LRF Ungdom		

Avdragsgill jaktutrustning för markägare 			

7

8

Ockelbo		

Full ersättning för rovdjursangripna hundar			

8

9

Ockelbo		Rovdjurskostnader 						9
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
OCKELBO LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 1

”Gröna molnet” – ge myndighet och kontrollorgan åtkomst till
samma information
Idag är jordbrukare och djurhållare föremål för en omfattande kontroll av statliga och regionala
myndigheter samt fristående kontrollorgan. Det gäller att snabbt och korrekt kunna redovisa uppgifter till
den egna kommunen vid en inspektion eller uppkommen kontroll av andra orsaker. Detta faktum upplevs
idag både som onödigt, frustrerande och jobbigt. De uppgifter som efterfrågas är till stor del de samma:
antal djur, åkerareal, grödor, växtföljd, spridningsareal, tillhörighet till certifieringsorgan, lagringsvolymer,
inköp av vissa handelsvaror eller produkter, förvaring av visst ämne eller egenkontrollrutiner m.m. m.m
Det borde vara möjligt att lägga upp denna information i ett ”grönt moln” och från detta borde aktuella
intressenter kunna medges att ta del av uppgifterna som rör den omfrågade jordbrukare/djurhållaren.
Uppgifterna kan då enkelt delges till den som efterfrågar informationen genom att man får access till det
via ”gröna molnet” och jordbrukaren behöver inte ta fram och delge samma information gång efter gång
till nya kontrollanter.
Informationen i det gröna molnet bör ägas av den enskilde men ”förvaltas” av LRF och då kunna delges
organisationer/myndigheter ”som ges läsrättighet”.
Detta upplägg skulle ge både en medlemsnytta och LRF möjlighet att företräda de gröna företagarna.
En LRF-medlem skall kunna återkalla eller ändra sin information utan att behöva meddela detta i förväg.
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Vi föreslår därför
		
		

att LRF centralt verkar för att förenkla administrationen hos jordbrukare och djurhållare i
kontakter med myndigheter och certifieringsorgan.

		att LRF arbetar för att synliggöra det orimliga i att småföretagare skall dubbel- och trippel
		
rapportera uppgifter som redan är kända för en statlig myndighet eller kommun.
		
att LRF verkar för att ta fram ett koncept så att våra medlemmar inte behöver lämna
		
samma uppgifter gång efter gång till myndigheter eller kontrollorgan. En årlig uppdatering
		är rimlig.
		att den enskilde äger sin information och LRF förvaltar eller ”erbjuder” denna tjänst till 		
		
myndigheter/organisationer som en ”grön service”.
		

att denna motion skickas till regionsförbundsstämman för ytterligare förfining.

Ovanstående kommer innebära att arbetsbördan och stressen på den enskilda lantbrukaren minskas inför
och under ett kontrolltillfälle. Handläggningen blir effektivare och lantbrukaren påverkas minimalt av
kontrollorganens arbete.

Ockelbo 2019-11-28
Styrelsen Ockelbo LRF
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Yttrande nr 1
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 1 Lokalavdelning
		Ockelbo

”Gröna molnet” – ge myndighet och kontrollorgan åtkomst till
samma information
Motionens innehåll
Ockelbo lokalavdelning tar upp i sin motion problematiken med att både myndigheter och fristående
kontrollorgan efterfråga till stor del samma uppgifter så som antal djur, åkerareal, grödor, växtföljd,
spridningsareal, tillhörighet till certifieringsorgan, lagringsvolymer, inköp av vissa handelsvaror och
produkter, förvaring av visst ämne eller egenkontrollrutiner med mera Detta upplevs onödigt, frustrerande
och jobbigt.
Motionärer föreslår att det borde vara möjligt lägga upp information i ett ”grönt moln” och från detta
borde aktuella intressenter kunna medges att ta del av uppgifterna som rör den tillfrågade jordbrukaren/
djurhållare. Företagaren äger uppgifterna och kan ge läsrättigheten till en myndighet eller organisation.
Företagaren kan göra ändringar informationen. Arbetsbördan och stressen minskar och handläggning av
ärenden kan bli effektivare.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Regionstyrelsen tycker att förslaget i motionen är intressant och innovativt. Den s.k. förenklingsresan
angående regler och villkor har pågått ett antal år men upplevs inte av företagarna som en framgång.
Modellen ”en dörr in” finns i en del kommuner till enskilda individer och man lämnar samtycke att olika
myndigheter får slussa personer vidare till rätt stödinsats i samhället. Kommuner kan även på hjälpa
företagare i vid etablering, start eller vidareutveckling av företag.
Dock finns inte sådana tjänster mellan myndigheter av olika nivåer, t.ex. mellan LST och kommuner.
Det faller ofta under en sekretess, vilket är ger skydd för det enskilda företaget.
Regionstyrelsen ser att förslaget ”grönt moln” är ett intressant förslag och faller väl med LRF arbete med
god myndighetsutövning.
Regionstyrelsen håller med motionären att den enskilde äger sin information. Regionstyrelsen tycker att
förslaget “grönt moln” är intressant och innovativt och är värt att diskuteras. Regionstyrelsen anser dock att
LRF inte ska förvalta eller erbjuda sådan tjänst. Vi ser att det ska skötas av ”oberoende organ” och bekostas
genom offentliga medel.

Styrelsen föreslår stämman besluta
Att:

Uppdra åt regionstyrelsen att skriva en motion till riksförbundsstämman enligt motionens
intentioner.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

DELLENBYGDEN LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 2

Djurtransporter
För att vi ska kunna ha ett aktivt jordbruk i hela landet krävs fungerande djurtransporter. Transporter av
levande djur regleras av EU förordningen som införlivats i svensk regelverk, men också av regler för
förarens arbetstider, tillstånd för transportören, svensk djurskyddslagstiftning och andra regler.
Var för sig kan dessa regelverk, som reglerar de transporter som sker med jordbrukets djur, vara både bra
rationella. Både djurägare och allmänheten vill att djurtransporter sker på ett etiskt med full hänsyn till
de djur som transporteras.
Eftersom varje regel har sitt eget syfte uppkommer ofta situationer som motverkar det man vill uppnå.
Körtider för lastbilen är strikta med tillåten körtid på 4,5 timme och sedan rast i 45 minuter. Samtidigt får
djuren bara stå på bilen i max 8 timmar. Detta ställer till problem särskilt i norra Sverige som har längre
transporter in till slakt. Vi vet att våra djurtransportörer vill följa regelverken, men hamnar ibland i omöjliga
situationer.
Vi i Dellenbygdens lokalavdelning ifrågasätter inte de enskilda regelverken, men det saknas och behövs att
delar av dem synkroniseras så att både djurvälfärden och transportörernas arbetsvillkor kan upprätthållas
på ett korrekt sätt.

Vi yrkar på
Att LRF jobbar för att få regeringen att tillsätta en särskild utredare som skyndsamt kan se över
gällande regelverk och föreslå hur de på ett rimligt sätt synkroniseras och kan tillämpas så att god
djurvälfärd kan upprätthållas och så att djurtransportörer har möjlighet att följa regelverken.

Av: Staffan Nilsson medlem i LRF Dellenbygden.
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Yttrande nr 2
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 2 Lokalavdelning
		Dellenbygden

Motionens innehåll
Dellenbygden beskriver i sin motion problem i djurtransporter till följd av EU förordningar som införlivats
i svenskt regelverk, regler som styr förarens arbetstider, transporttillstånd för transportören och svensk
djurskyddslagstiftning. Detta tillsammans gör det svårt, kanske framför allt i den norra halva av landet, att
klara djurtransporterna på ett lagligt sätt där avstånden till slakterierna är långa.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Dellenbygden belyser i sin motion svårigheterna kring djurtransporter som regleras av flera regelverk. Som
Dellenbygden skriver så gäller enligt kör och vilotidslagen att en förare får köra i 4,5 timme och sedan skall
det vara en rast på 45 min innan man därefter får köra ytterligare 4,5 timmar. Rasten kan delas upp i två
perioder först 15 min och sedan 30 min. Gör föraren något annat, tex lastar eller lossar djur så räknas det
inte som rast utan då skall tiden registreras som annat arbete. Sedan kommer vägarbetstidslagen, där får
förare jobba max 6 tim i sträck, inräknat både körtid och annat arbete. Själva transporten av djur regleras
av L5, Jordbruksverkets föreskrift, transporttiden sträcker sig från det att första djuret klivit på tills det sista
har klivit av bilen och får inte överskrida 8 timmar.
Ett exempel: Djurtransportören startar sin resa i Järvsö till Hudiksvall och via Söderhamn till Ickholmen
så måste chauffören ta rast ca 15-20 min innan slakteriet. Tar hen inte rast och kör fram för att lossa så kan
hen bli bötfälld för det vid en revision eller om hen blir stoppad efter vägen.
Stannar hen och tar rast så bryter hen mot L5 där det står att föraren är skyldig att göra transporten så kort
som möjligt för djuren. I teorin kan inte en förare av en djurtransport som är lastad ta rast då bilen inte får
lämnas obevakad och så länge föraren har ansvar för sin last så har hen lön och då är det annan arbetstid.
Det finns fall där lastningen blir mer stressande för djuren än vad den skulle behöva vara pga att man skall
försöka anpassa sig till alla dessa regelverk.

Styrelsen föreslår stämman besluta
Att:

Regionförbundsstyrelsen få i uppdrag att skicka en motion till riksförbundsstämman för att påtala
behovet för regeringen av att skyndsamt utreda hur gällande regelverk kan synkroniseras för både
djurvälfärd och människors arbetsmiljö.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF UNGDOM

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 3

Utedrift för får utan ligghall
Efterfrågan på svenskt lammkött har under de senaste åren ökat lavinartat. Fler konsumenter har fått upp
ögonen för lammkött och slaktnoteringen för producenterna är har under vissa tider på året ökat med
50 % på tio år.
Trots goda en ständigt växande marknad ökar inte produktionen av lammkött i nivå med den allt större
efterfrågan. Tuffa regelverk medför höga kostnader för produktionen, vilket skapar låga incitament för
nysatsningar inom sektorn. Något som gör att den effektiva storskaliga produktionen uteblir.
Programmet för utegångsdjur utan ligghall omfattar idag endast nötkreatur. Att implementera detta system
inom lammproduktionen skulle kunna skapa möjlighet för en lönsam produktion samt minska behovet av
startkapital för de som vill ge sig in i branschen.

Vi yrkar på
Att LRF Gävleborg skickar motionen vidare till LRFs riksstämma.

20

Yttrande nr 3
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 3
		

Lokalavdelning
LRF Ungdom

Motionens innehåll
LRF ungdom ser att möjligheterna för ökad lammproduktion uteblir med anledning av höga kostnader för
nysatsningar i lammproduktionen. Idag finns det genom att vara ansluten till kontrollprogram möjlighet att
hålla utegångsdjur utan ligghall när det gäller nötkreatur. LRF ungdom ser att kunde samma möjligheter
finnas för lammproduktion skulle behovet av startkapital minska och underlätta för de som vill starta upp
lammproduktion.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Vi behöver öka lammproduktion då Sverige har en låg självförsörjningsgrad på lamm och en ökad import
för att klara den ökade efterfrågan på lammkött. Det finns idag ett kontrollprogram som styrs av Gård
och Djurhälsan för nöt som möjliggör att hålla djur utomhus utan ligghall vintertid där naturligt skydd går
att utnyttjas. Ett utökat kontrollprogram som kan erbjudas nya och utökande lammproducenter skulle
underlätta att starta eller utöka befintlig lammproduktion. Detta genom minskade kostnader genom att
inte behöva investera byggnader.

Styrelsen föreslår stämman besluta
Att:

Regionstyrelsen uppdras att skriva en motion till riksförbundsstämman där LRF arbetar för att 		
utöka möjligheterna i kontrollprogrammet att även omfatta lammproduktion i ranchdriftsystem 		
utan ligghall.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
OCKELBO LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 4

Justering av text i miljöbalken
Att bedriva livsmedelsproduktion blir allt mer kontrollerat av myndigheter. Då dessa kontroller sker utan
någon som helst samordning upplevs det som en mycket tidskrävande och besvärande uppgift för våra
medlemmar. Enligt vår uppfattning så skulle några av dessa kontroller kunna samordnas eller t.o.m. tas bort
om texten i miljöbalken ändrades. Den lyder nu att jordbruk är miljöfarlig verksamhet, något som i våra
öron låter helt absurt! Den här typen av motion har vid ett flertal tillfällen behandlats såväl på regional som
riksnivå, men utan resultat.
Därför föreslår vi att ytterligare en motion i ämnet behandlas, med lydelsen:
Att LRF tar upp med berörda instanser att texten i miljöbalken ändras så att livsmedelsproduktion
inte benämns miljöfarligt. Eventuellt skulle man kunna sträcka sig till ”miljöpåverkande”!

Vi yrkar på
Att motionen skickas vidare till riksförbundsstämman.

Ockelbo 2019.11.28
Ockelbo LRF-avdelning
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Yttrande nr 4
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 4 Lokalavdelning
		Ockelbo

Motionens innehåll
Ockelbo lokalavdelning vill få till en justering av text i miljöbalken (MB). Motionären vill att LRF tar
upp med berörda instanser att texten i miljöbalken ändras så att livsmedelsproduktion inte benämns
miljöfarligt. En acceptabel benämning skulle kunna vara ”miljöpåverkande”. Ockelbo lokalavdelning menar
att om texten i miljöbalken ändrades skulle det kunna leda till att kontroller på företagen kunde samordnas
eller t.o.m. tas bort.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Det stämmer som motionären framför att den här typen av motion har vid flertal tillfällen behandlats såväl
på regional som riksnivå. Senast behandlades frågan på riksförbundsstämman 2017 och det uppdrogs
riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbete för att miljöbalken begrepp och bedömning och bedömning av
jordbruk ändras från ”miljöfarligt ” till ”miljöpåverkande” bland annat i samband med livsmedelsstrategins
genomförande.
LRF tar upp frågan om jordbrukets benämning fortlöpande i alla relevanta sammanhang. Dock är det så att
för att få framgång i en lagändring behövs att tidpunkten är rätt. Tyvärr är det så att för närvarande är ingen
översyn av miljöbalkens 9 kap aktuell.
Därför startade LRF förra året ett påverkansarbete som kallas god myndighetsutövning eftersom
myndigheterna inställning och tillämpning har stor betydelse för om reglerna upplevs som krångliga
eller hanterbara. Även 2020 ska hela organisation fokusera på att ”Stärka påverkansarbetet för myndighetsutövning som ökar konkurrenskraften”. När både förtroendevalda och anställda utför påverkansarbete på
alla nivåer dvs på nationell, regional och lokal plan kan vi lägga grunden för argumenten som kan användas
när fönstret för att ändra MB öppnas.

Styrelsen föreslår stämman besluta
Att:

Styrelsens yttrande får utgöra svaret på motionen.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

SÖDERHAMN LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 5

Älgförvaltning
Sverige har sedan 2012 försökt förvalta den svenska älgstammen enligt en modell med jaktlag/VVO,
älgskötselområden, älgförvaltningsområden och länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegation. Det ska vara
en så kallad adaptiv förvaltning där man tar hänsyn till fodertillgång, betesskador och en frisk älgstam.
Älgskötselområdena lägger en egen plan över dessa mål och vilken avskjutning man ska ha.
Dessa granskas av älgförvaltningsgruppen och godkänns av länsstyrelsen.
Efter det att några år nu har gått visar det sig att planerna från Äso:na ofta inte godkänns utan i många fall
påtvingas man en högre avskjutning än vad den lokala älgstammen tål. Det har lett till en förtroendekris
hos Äso:na och flera riskerar att krackelera. I höst har även jakten avbrutits i flera jaktlag p g a brist på älg.
Det behövs en revidering av älgförvaltningen, och en översyn hur framförallt förvaltningsgrupperna
fungerar. Där är det i dag är väldigt bolagsstyrt med en annan agenda än det adaptiva system som skulle
styra.
Jag vill att Söderhamns LRF-avdelning antar denna skrivelse/motion och skickar den vidare till regionen
och riks för att agera nu!

Söderala 2019 11 13
Bengt Lindberg

24

Yttrande nr 5
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 5 Lokalavdelning
		Söderhamn

Motionens innehåll
Söderhamns lokalavdelning tycker att den adaptiva modellen av älgförvaltningen som startades upp 2012
inte fungerar som tanken var, hänsyn av fodertillgång, betskador och frisk älgstam skulle utgöra grunden i
förvaltningen. Man känner att man ute i ÄSO blir överkörda i sin plan av ÄFO som många gånger lägger
ett högre avskjutningsmål än vad man tycker att det skall vara i ÄSO. Detta riskerar att leda till en
förtroendekris i ÄSO:na med de följder de kan innebära.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Riksdagen beslutade om en älgförvaltning som möjliggör jakt inom större älgförvaltningsområden som
omfattar den egna älgpopulationen. De nya bestämmelserna börjad gälla 1 januari 2012.
Den adaptiva förvaltningen som man började arbeta efter 2012 innebär att både vetenskaplig och mer
erfarenhetsbaserad kunskap kommer till användning. I och med det senare, att man också tar fasta på den
erfarenhetsbaserade kunskapen uppmuntras det lokala deltagandet och därigenom möjligheten att påverka.
Målen och strategierna för förvaltningen är att vi når en balans mellan viltstammar och naturliga
foderresurser i skogslandskapet för att minska skadorna och bidra till god kvalité på viltet. Svenskt
skogsbruksmål för skog och klövvilt uppdaterades under 2017. Klövviltstammarna skall vara i balans med
fodertillgången. När man tittar på betskador så kan en hög skadenivå också bero på att det finns fört
lite tillgång på bete. Idag arbetar man utifrån Äbin, spillningsinventering och inrapportering av
synobservationer som grund för sina planer. I vårt län måste man också ta hänsyn till de stora
rovdjursstammarna i sitt planarbete.
I flera av våra ÄFO områden är bolagen dominerande ägare av skogen och då har de också en större
representation i ÄFO gruppen. Från den privata skogsägarsidan tex Mellanskog och LRF har det inte
alltid varit så lätt att också få någon som tar på sig uppdraget att arbeta i ett ÄFO, ett arbete som till stor
del sker oavlönat till skillnad mot skogsbolagen som många gånger har anställd personal som utför arbete
på arbetstid.

Styrelsen föreslår stämman besluta
Att:

För att förstärka förståelse och kunskap mellan ÄFO och ÄSOn får regionförbundsstyrelsen i
uppdrag att tillsammans med Mellanskog ta initiativ till att skapa tillfällen för erfarenhetsutbyte 		
och utbildning i uppdraget som ÄFO och ÄSO ledamot för den privata skogsägarsidan.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

MELLANLJUSNAN LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 6

Ändrad licensjakt på björn, snabbare hantering vid ansökan om
skyddsjakt
I vårt område finns det gott om björn, denna känsla delas av många lantbrukare, jägare och privatpersoner.
Björn som ställer till problem är ett ökande bekymmer, tex rivna ensilagebalar, spannmål som äts upp och
trampas ner etc.
Vi vill se en ökad avskjutning av björn, när björnjakten är över inom tre dygn så indikerar det ganska
tydligt att det finns gott om björn. Det samlade rovdjurstrycket ska inte väsentligt försvåra eller bli en
affärsrisk för vårt företagande. Skyddsjakt är därför ett viktigt instrument för att kunna ta bort rovdjur
som ställer till problem. En generösare syn på skyddsjakt och en större förståelse för oss företagare inom
de gröna näringarna behövs på myndighetsnivå, detta är också väl i linje med livsmedelsstrategin om en
ökande svensk produktion. Vid anmälan om skyddsjakt så kan det ta upp till fjorton dagar att få ett besked
av Länsstyrelsen, detta är helt orimligt lång tid, då har man nog inte alls förstått den oro som närgångna
rovdjur med avvikande beteende ger upphov till framförallt om det finns tamdjur i omedelbar närhet.

Vi vill
Att LRF trycker på för en ökad licensjakt på björn, en generösare syn vad gäller skyddsjakt och 		
vid anmälan om skyddsjakt ska man ha fått svar inom 48 timmar.

Styrelsen LRF Mellanljusnan
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Yttrande nr 6
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 6 Lokalavdelning
		Mellanljusnan

Motionens innehåll
Det finns gott om björn i Mellanljusnans område, björnar som ställer till problem genom att förstöra
ensilagebalar, äta upp och trampa ner odlade grödor. Mellanljusnans lokalavdelning vill mot bakgrund av
den ökade problematiken kring björn i området se en ökad licensjakt på björn och en generösare syn vid
skyddsjaktsansökningar som också måste ha en snabb handläggningstid.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Styrelsen har en stor förståelse för att man i björntäta områden känner en stor oro och risk i sitt
företagande både när det gäller djurhållning och växtodling. När det visar sig att ett flertal individer i
björnstammen i om rådet har blivit ”problemindivider” som påverkar ens företagande är det viktigt att
Länsstyrelsen är lyhörda för lantbrukarnas problem. Det gäller både skrämselåtgärder, snabb handläggning
av skyddsjaktsansökningar särskilt på björn där man inte behöver ta hänsyn till värdefulla individer.
Detta för att undvika att nästa generation björnar lär sig olater och icke önskvärda beteende.
Licensjakten i området går så fort så det är svårt att genom licensjakten ta bort problemindividerna.

Styrelsen föreslår stämman besluta
Att:

LRF Gävleborg gör en skrivelse till Länsstyrelsen i Gävleborg där man påtalar att hanteringen av
skyddsjaktsansökningarna skapar kostnader för länsstyrelsen och oro och mer arbete för drabbade
djurägare.

Att:

Länsstyrelsen arbetar för att skyndsamt handlägga skyddsjakts ärenden
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF UNGDOM

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 7

Avdragsgill jaktutrustning för markägare
Viltskador inom jord och skogsbruk kostar stora summor pengar för markägare varje år. På många håll
täcker inte intäkter från varken viltkött eller jaktarrenden upp för de kostnader som dessa skador medför.
Köp av skjutvapen är idag något som inte kan tas upp som en kostnadspost i en enskild näringsverksamhet,
utan får istället köpas privat.
Att den som förvaltar viltstammen på sin mark inte självklart skall kunna köpa avdragsgill jaktutrustning
är fel. De skatterättsliga grunderna för detta bör ses över för att minska kostnaderna och därmed göra det
enklare för markägare att bedriva en effektiv förvaltning av sina viltstammar.

Vi yrkar på
Att motionen skickas vidare till LRFs riksstämma.
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Yttrande nr 7
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 7

Lokalavdelning
LRF Ungdom

Motionens innehåll
LRF ungdom lyfter i sin motion problem med vilt som förorsakar skador inom både jord-och skogsbruk.
Köp av skjutvapen är idag något som inte kan tas upp som kostnad i den enskild näringsverksamhet utan
får belasta den privata delen. Ungdomen vill att de skatterättsliga grunderna för detta bör ses över.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Skatteverket har öppnat upp möjligheten att göra vissa avdrag i samband med trafikeftersöksarbete.
Det är möjligt att göra avdrag för utrustning, skytte och hundträning, samt ammunition och resor.
Där sätts dock avdragen i relation till ersättning från utförda trafikeftersök. Det är inte möjligt att göra
avdrag för jaktkläder och vapen eller inköp av hund och foder.
Styrelsen ser mot bakgrund av den diskussion som varit kring fyrhjulingar och förmånsbeskattning under
hösten att det skulle vara mycket stor risk för förmånsbeskattning i de fall vapnet vänds privat.
I vårt område sker jakten till stor del i VVO områden och då sker jakten inte enbart på den egna marken
ur skyddssynpunkt utan även på andras marker. Detta med att Skatteverk och domstolar ofta vill
förmånsbeskatta företagsägare är ett problem då det inte alltid sker utifrån nyttjandet av förmånen utan
möjligheten att göra det.

Styrelsen föreslår stämman besluta
Att:

LRF:s regionstyrelse får i uppdrag att utforma en skrivelse till riksförbundsstyrelsen att utreda 		
möjligheterna att driva frågan om avdragsmöjligheter för vapen.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
OCKELBO LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 8

Full ersättning för rovdjursangripna hundar
För många av våra medlemmar, och även övrig landsbygdsbefolkning är jakt ett stort fritidsintresse.
Jakten är viktig på så sätt att det innebär en hälsosam vistelse i naturen och även en social samvaro som
är mycket betydelsefull för ett liv långt från krogar och andra inneställen. På många håll i vårt land
försämras nu möjligheten till en intressant och lyckad jakt genom att våra rovdjursstammar tillåtits växa
till besvärande nivåer. Att jaga med löshund i de rovdjurstäta områdena är numera en ganska orolig
och stressande sysselsättning, en jaktform som samtidigt är nödvändig för att kunna genomföra en
viltförvaltning värd namnet. Att helt kunna undvika rovdjursangrepp på hundar är otänkbart, och när
ett sådant tragiskt nog händer måste samhället ta sitt ansvar och ge full ersättning till hundägaren utan
de begränsningar som nu gäller. För närvarande begränsas ersättningen för en rovdjursdödad hund
till 25 000kr, och dessutom går det beslutet inte att överklaga.

Vi föreslår därför
Att LRF driver frågan om full ersättning för rovdjursangripna hundar efter värdering av meriter och
framtida avelsavkommor oavsett om den är renrasig eller en blandning. Samt att LRF även driver
på för att även beslut om ovan nämnda ersättning är möjlig att överklaga.

Vi yrkar därför på
Att motionen skickas vidare till riksförbundsstämman.

Ockelbo LRF-avdelning 2019 11 28
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Yttrande nr 8
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 8

Lokalavdelning
Ockelbo

Motionens innehåll
Ockelbo lokalavdelning beskriver i sin motion de risker som man som jägare har att våndas över när man
använder sin hund vid löshundsjakt i områden där rovdjuren ökar och sprider ut sig. Ersättningen för rovdjursangripna hundar är begränsad från Länsstyrelsen och att beslutet som Länsstyrelsen tar kring ersättningen för hunden inte går att överklaga.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Styrelsen har förståelse för motionärens oro i samband med löshundsjakt, idag är det inte på många platser
i landet som man kan använda sin jakthund och känna sig någorlunda säker när man släpper sin hund även
om man har spårat av de område man tänker jaga på.
När det gäller jakthundar så har Svenska Jägarförbundet en rovdjursförsäkring genom Agria som är en
kollektiv medlemsförsäkring. Den försäkringen gäller hund som ägs eller är inlånad av fullt betalande medlem. Försäkringen är en kombinerad liv- och veterinärvårdsförsäkring, dvs att max utbetalas 25 000kr för
både liv och veterinärvård sammanlagt. Har hunden en Agria livförsäkring och hundens värde överstiger
25 000kr går den enskilda försäkringen in och täcker upp till hundens marknadsvärde, dock högst med den
enskilda försäkringens belopp. Det är viktigt att man kommer ihåg att höja hundens värde vartefter man
får högre meriter på sin hund. Länsstyrelsen ersätter dessutom alla rovdjursskade- och dödade hundar med
fasta summor för veterinärvård och liversättning. Dessa belopp är schablonbelopp som alltid betalas ut efter
att hunden inspekterats av naturbevakare och avser skadestånd för rovdjursangrepp. Dessa belopp behöver
inte avräknas från rovdjursförsäkringen.
Länsstyrelsens beslut om ersättning för rovdjursskador får inte överklagas. Rovdjursangreppen omfattar i
vissa fall många tamdjur och merarbete efter angrepp kan bli betydande. Ersättningsbelopp kan då bli relativt höga. Därmed är det orimligt att länsstyrelsens beslut inte får överklagas. Bestämmelsen måste ändars
så att besluten får överklagas.

Styrelsen föreslår stämman besluta
Att:

Frågan om ersättning för rovdjursangripna hundar anses besvarad i styrelsens yttrande.

Att:

Stämman uppdrar till regionstyrelsen att skriva en motion till riksförbundsstämman där LRF 		
arbetar för att göra det möjligt att överklaga Länsstyrelsens beslut när det gäller
ersättning för rovdjursskada.
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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
OCKELBO LOKALAVDELNING

MOTION TILL
REGIONSTÄMMAN
Nr 9

Rovdjurskostnader
Under senare år har det allt mer uppmärksammats och ifrågasatts hur mycket rovdjursförvaltningen kostar.
Att få fram den totala kostnaden har varit svårt för att inte säga omöjligt. Det är mycket viktigt för att få
allmänhetens förtroende att redovisa kostnaderna.

Därför föreslår vi
Att Naturvårdsverket och landets länsstyrelser ges i uppdrag att redovisa samtliga kostnader för 		
rovdjursförvaltningen
Att motionen skickas vidare till riksförbundsstämman.

Ockelbo LRF-avdelning 2019 11 28
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Yttrande nr 9
Motionen har initierats enligt följande:
Motion nr 9 Lokalavdelning
		Ockelbo

Motionens innehåll
Ockelbo lokalavdelning lyfter i sin motion att det är svårt att få fram den totala kostnaden för
rovdjursförvaltning. De vill att landets länsstyrelser och Naturvårdsverk ges i uppdrag att redovisa
samtliga kostnader.

Styrelsens ställningstagande och förslag
Att den svenska rovdjurspolitiken är starkt ifrågasatt av personer som drabbas av kostnader i form av
exempelvis dödade och skadade husdjur, minskade viltstammar samt sänkta jaktarrenden är tydlig i vårt län.
Statens senaste utredning visar på att den statliga förvaltningen av stora rovdjur kostar 160 miljoner årligen.
Att kostnaderna ökar i takt med större rovdjursstammar gör att vi kanske är närmare 200 miljoner per år
idag. I dessa kostnader är inte ersättningen till rennäringen inräknad den ligger utöver dessa kostnader.
I län med många rovdjur är kostnaden för rovdjuren skador per rovdjur lägre per rovdjur visar en
undersökning från SLU inom ramen för forskningsprojektet Kostnader för rovdjur-kompensation och
förebyggande åtgärder. Detta projekt avslutades under 2017.
Att kostnader blir lägre i rovdjurstäta län beror på att kunskaperna hos tamdjursägare är bättre när det
gäller hur man skyddar sin egen boskap och jakthundar. Det innebär också att rovdjur som expanderar från
län med hög population till lägre population, kan orsaka högre kostnader. En expansion och spridning av
vargen söderut kommer att öka kostnaderna förorsakade av vargen.

Styrelsen föreslår stämman besluta
Att:

Styrelsens yttrande får utgöra svar på motionen.
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Liten ordlista för regionsstämma
Acklamation: Det vanligaste sättet för stämman att fatta beslut genom att mötet säger ja till det förslag
som stöds utifrån mötesordförandes frågeställning.
Ajournera: Mötet tar paus.
Anteckning i protokollet: Kan begäras av mötesdeltagare, som vill markera en uppfattning eller få sin åsikt
i en viss fråga nedtecknad. Exempel när man reserverar sig mot ett beslut.
Begära ordet: När någon vill prata på ett möte begär man om ordet genom att räcka upp handen eller sitt
röstkort. Presidiet noterar detta och för upp personen på talarlistan.
Presidium: Utgörs av mötesordförande och vice ordförande samt sekreterare som väljs av stämman vid
inledningen av mötet.
Reservation: En person har under mötet rätt att muntligen eller skriftligen reservera sig mot ett beslut om
denna ogillar detta.
Röstlängd: En lista över dem som får rösta på ett möte.
Rösträtt: Rätt att genom röstning delta i beslut.
Sakupplysning: Upplysning från mötesdeltagande för att klargöra fakta i en fråga. Eftersom sakupplysning
är en ordningsfråga får den bryta eventuell talarlista. Kan även begäras av mötesdeltagare.
Streck i debatten: Kan begäras när som helst under mötet. Bifalls det, får ingen mer sätta upp sig på
talarlistan, utöver de som anmäler sig omedelbart.
Tidsbegränsning: Innebär att varje talare bara får prata ett visst antal minuter. Kan införas när som helst
under mötet.
Tilläggsyrkande: Innebär att man föreslår ett tillägg till ett redan väckt förslag.
Votering: Omröstning. När t ex ett beslut ska fattas vid ett årsmöte och någon inte är nöjd med
ordförandes tolkning av röstetalet kan votering begäras genom att ropa ”votering”. Innebär exempelvis
handuppräckning (öppen votering) eller med röstsedlar (sluten votering) om det handlar om personval.
•
Försöksvotering: När någon begärt votering prövas styrkeförhållandena mellan förslagen genom
handuppräckning. Ordförande förklarar hur han/hon uppfattat mötets mening. Tycker man att ordförandes
uppfattning är fel, begär man rösträkning.
Yrkande: Förslag till beslut.
Yttranderätt: Rätt att få yttra sig i en fråga eller i ett ärende på ett möte. Oftast har alla mötesdeltagare
denna rätt.
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