LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

PROTOKOLL

LRF Halland

2019-04-29

Regionstyrelsemöte
Tid

15:00 – 19.00

Plats

Hemma hos Cecilia Bengtsson i
Valinge

Närvarande

Anders Richardsson, ordförande
Cecilia Bengtsson
Ulrika Algothsson
Peter Andersson
Magdalena Pettersson
Erika Ingemarsson
Göran Lagerstedt

Övriga

§ 39

Robert Larsson
Ulrika Bertilsson, protokollförare

Öppnande

Anders Richardsson hälsar välkomna och styrelseledamöterna förklarar mötet
för öppnat.
§ 40

Föredragningslistan

Föredragningslistan (bilaga 1) godkändes med följande tillägg:
Rapport:
Övriga frågor:
Skogliga rådet
Medlemskväll K-Rauta 8 maj
Information om digitalt arbetssätt
Jägarförbundet
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Kraftledning
Omsorg

§ 41

Uppföljning protokoll 2019-03-28

Beslut från föregående mötes gicks igenom och kommenterades.
Beslutet att göra en skrivelse till utbildningsenheten på Region Halland har
istället mynnat ut i att ett möte med inblandade parter i frågan kring
Munkagårdsskolans vuxenutbildning, för att parterna ska få en gemensam syn
på hur det fortsatta arbete ska ske.
Kvar att åtgärda till följande styrelsemöte:
att

uppdra åt personalen att undersöka vilka möjligheter som finns
att avveckla Signe & William Kählers donation.

§ 42

Justering och godkännande av protokoll

Efter att protokollet har skickats ut med e-post har styrelsen fem arbetsdagar på
sig att lämna in synpunkter. Därefter anses protokollet vara justerat.
Protokoll från 2019-03-28 lades till handlingarna.
§ 43

Verksamhetsprioriteringar
▪

Kommungrupper i Halland – lokala lobbyister
Magdalena Pettersson tar upp vikten av att kommungrupperna
finns representerade i näringslivet i sina kommuner, vilket lyfter
våra näringars frågor i de forumen.

▪

Attitydfrågor – driva företag, det ska vara lätt att göra rätt
som företagare i det gröna näringslivet i Halland
Erika Ingemarsson medverkade på ett dialogmöte med
Länsstyrelsen och svenskt näringsliv. En uppföljning kommer
att ske som alla parter kommer att bjudas in till. Tanken är att
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dialogmötena ska smalnas av så att man får en koppling till den
bransch man arbetar mest med.
Nästa steg är att LRF initierar att två möten ska genomföras i två
prioriterade frågor.
▪

Skogen & äganderätten
Skogligt program ska tas fram där Anders Richardsson
representerar LRF efter Johanna Ivarsson. Framåt behöver
ansvaret fördelas i styrelsen.
Johanna Ivarsson och Jonas Torbiörnsson fortsätter med
planerandet utav en skogsträff i juni.

▪

Kommungrupp 2.0
Cecilia Bengtsson är med i ad hoc grupp för det fortsatta arbetet
med Folkrörelsedialogen. Nästa möte är den 7 maj. Cecilia
Bengtsson har även kört årsmöte med Varbergs kommungrupp.

▪

§ 44

Kommunikationspilot 2019

Ansvarsområden styrelsen

Ansvarsområden i styrelsen diskuterades och valdes enligt nedan:
Ansvarsområden
Jordbrukspolitik – Anders Richardsson
Vattenfrågor - Anders Richardsson
Äganderätt - Erika Ingemarsson
Infrastruktur - Ulrika Algothsson
Vilt - Ulrika Algothsson
Miljö/klimat/hållbarhet – Anders Richardsson
Medlem och organisation - Cecilia Bengtsson
Omsorg – Göran Lagerstedt
Skol- och konsumentkontakter - Magdalena Pettersson
Livsmedelsstrategi i Halland - Magdalena Petterson , hela
ansvarsområdet lämnas över till Magdalena från Anders Richardsson.
Kompetensförsörjning - Peter Andersson
Företagande/utveckling/Branschrelationer - Peter Andersson

fel! talet kan inte representeras i angivet format.

3(8)

PROTOKOLL
2019-04-29

-

Kommungrupper
Kungsbacka – Peter Andersson
Varberg – Cecilia Bengtsson (ordförande)
Hylte – Anders Richardsson
Falkenberg – Erika Ingemarsson
Halmstad – Magdalena Petersson
Laholm – Ulrika Algothsson (ordförande)

-

Extern representation

Programråd (lantbruk) Munkagårdsgymnasiet - Peter Andersson, Emma
Svensson (LRF Ungdomen)
Programråd (skog) Munkagårdsgymnasiet - Peter Andersson, Erika
Ingemarsson
Studieförbundet Vuxenskolans styrelse - Annika Arnesson
Studieförbundet Vuxenskolans stämma - 8 ombud, varav 1 från varje
kommungrupp, 2 från LRF Ungdomen
Studieförbundet Vuxenskolans valberedning- Cecilia Bengtsson
Styrelsen för Lokalt ledd utveckling Halland – LLUH - Ulrika Algothsson,
LLUH valberedning - Magdalena Pettersson
Hela Sverige Ska Leva - Magdalena Pettersson
Länsbygderådet Halland styrelse - Karin Larsson
Coompanion styrelse - Peter Andersson
Bygdegårdarnas Hallands distriktsstämma - Cecilia Bengtsson
Bygdegårdarnas Riksförbunds distriktsstyrelse Sydsvenskt miljöråd – Anders Richardsson
Styrgruppen för regionala miljömålen – MEK-rådet - Anders Richardsson
Greppa Näringen - Anders Richardsson
Styrgruppen för länsstyrelsens nätverk för vindbruk - Anders Richardsson
Höglandsgruppen – Peter Andersson
Kulturansvarig - Magdalena Pettersson
Skogliga sektorsrådet – Erika Ingemarsson
Länsstyrelsens beredskapsråd - Anders Richardsson
Kattegatts kustvattenråd - Erika Ingemarsson/Anders Richardsson
Krisberedskapsråd - Robert Larsson/Anders Richardsson
Kriskommunikationsråd - Robert Larsson
Vi är LRF – Peter Andersson
Viltförvaltningsdelegationen 2019 – 2022 - Ulrika Algothsson, ordinarie,
Anders Richardsson, suppleant
Särskild ledamot i Mark- och miljödomstolen – Peter Tagesson
Ambassadörer Det goda ägandet LRF Riks - Erika Ingemarsson

fel! talet kan inte representeras i angivet format.

4(8)

PROTOKOLL
2019-04-29

Älgförvaltningsgrupperna i Halland
ÄFO Östra (Hylte) - Ove Larsson, Hallaböke
ÄFÖ Södra (Halmstad-Laholm) - Tommy Andersson, Hishult
ÄFO Centrala (Falkenberg-Varberg) - Jens Gustavsson, Köinge
ÄFO Norra (Kungsbacka-Varberg) - Sven-Erik Andersson
Länsstyrelsens Arrendesynsmän Halland (utses av Synemannaförbundet)
Magnus Melin – Haverdal
Bengt Persson – Horred
Ulrika Algothsson – Laholm
Arrendenämnden 2017 - 2019
Arrendesidan – Jeanette Carlsson, Tvååker, Tomas Riberth, Ullared
Jordägarsidan – Tore Holmefalk, Glommen, Christina Nilsson, Tvååker
Regionstyrelsen beslutade
att

bemanna den interna och externa representationen enligt
fördelningen ovan.

att

uppdra åt Annika Arnesson att se över hur kommunikationen sker
i den externa representationen (Hela Sverige Ska Leva,
Bygdegårdarna)

§ 45

Ekonomiuppföljning

Robert Larsson föredrog för det ekonomiska utfallet för LRF Halland per
2019-04-23.
Utfallet för perioden:

§ 46

Medlemsantal Halland

Robert Larsson föredrog för medlemsläget. Telemarketing går inte lika bra
2019 som 2018. Vi behöver hitta ytterligare internsäljare för att rekrytera
medlemmar i Halland. Anders Richardsson kontaktar potentiella namn för att
se hur intresset är.
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§ 47

Remiss klimatstrategin

Anders Richardsson föredrog om den remiss LRF Halland ska besvara. Denna
förmedlas till styrelsen för diskussion när ett utkast tagits fram utav Anders
Richardsson och Jenny Nilsson.
§ 48

Träff med länsledningen om miljötillstånden

Underlag för e träff ska tas fram och sedan planeras in med länsledningen.
§ 49

Kommunikation

Kommunikationsarbete i organisationen LRF Västra Sverige ska på ett större
sätt förflyttas till rollen som verksamhetsutvecklare. Det finns alltid personal
på LRF Västra Sverige som kan stötta i utformning av debattartiklar och övriga
kommunikationsuppgifter som styrelsen behöver stöttning i.
§ 50

Mötesschema 2019-2020

Robert Larsson har skickat ut ett förslag på mötesschema som diskuteras.
Tisdag 4 juni kl. 09.30 (fika 09.00)-12.00 (avslut med lunch)– till detta möte
bjuds kommungruppsordföranden in.
Fredag 23 augusti kl. 09.30 (fika 09.00) – 12.00 (avslut med lunch)
Tisdag 8 oktober kl. 12.00 (start med lunch) – 18.00
Tisdag 5 november kl. 08.00 – 14.00
Onsdag 11 december - ordförandeträff från lunch, styrelsemöte innan lunch.
Tisdag 21 januari – utvidgat regionalt råd + styrelsemöte
Fredag 21 februari - heldag
Måndag 16 mars – LRF Hallands regionstämma
Regionstyrelsen beslutade
att

mötesschema ovan är bestämt för 2019-202
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att

bjuda in kommungruppsordförande till regionstyrelsemötet den 4
juni, från kl 9.

§ 51

Rapporter

§ 52

Övriga frågor

Kosläpp
Vid önskemål åker representanter från LRF och finns på plats på planerade
Kosläpp.

Ev. träffar med polisen
Polisen bjuder in till träffar för att förmedla till LRFs medlemmar hur man
arbetar.
EU-valet
Uppmaning från Anders Richardsson att hålla utkik efter debatter och
diskussioner och agera och förmedla våra frågor.
Jägarförbundet
Ulrika Algothsson ger en beskrivning utav läget i arbetet tillsammans med
jägarförbundet, utmaningen är att hitta en fungerande relation med
jägarförbundets styrelse. Situationen blir ofta problematisk när markägare och
jägare sitter på dubbla roller.
Skogliga rådet
Erika Ingemarsson valdes som representant under punkten ansvarsområden.
Medlemskväll K-rauta
Bemanning på medlemskväll på K-Rauta onsdag den 8 maj. Halmstad
kommungrupp bemannar.
Information om digitalt arbetssätt
Ulrika Bertilsson informerade om det nya digitala arbetssättet med handlingar
online via Sharepoint. Avstamp på nästa styrelsemöte den 4 juni.
Kraftledning
Nästa nummer med Gröna sidorna blir ett tema-nummer med tema på
kraftledningen. Ett möte kommer att genomföras i Ullared den 3 juni.
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Omsorg
Cecilia Bengtsson berättade om nuläget i omsorgsarbetet.
§ 53

Avslutning

Anders Richardsson avslutade mötet och tackade deltagarna.
Nästa möte blir den 4 juni kl. 09.00 på Agrocenter, Falkenberg, till detta möte
ska även kommungruppsordföranden bjudas in.
2019-04-29

Ulrika Bertilsson
protokollförare

Anders Richardsson
ordförande LRF Halland
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