LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

PROTOKOLL
2019-11-05

LRF Halland

Regionstyrelsemöte
Tid

08.00 – 12.00 (8.00-10.00 besök
Per Stenström)

Plats

Sia Glass, Slöinge

Närvarande

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

Övriga

Robert Larsson
Ulrika Bertilsson, protokollförare

§ 90

Öppnande

Anders Richardsson hälsar välkomna och styrelseledamöterna förklarar mötet
för öppnat.
§ 91

Föredragningslistan

Föredragningslistan (bilaga 1) godkändes med följande tillägg:
Rapport:
Övriga frågor:
Skolkontakt - Magdalena
§ 92

Uppföljning protokoll 2019-10-08

Beslut från föregående mötes gicks igenom och kommenterades.
Protokoll 2019-10-08
att
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uppdra åt Robert Larsson/Ulrika Bertilsson att ta fram ett schema
för styrelsebreven fram till regionstämman 2020
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Schemat är framtaget och kommunicerat och Ulrika Bertilsson skickar ut
länken till schemat.
Beslut kvar att åtgärda från 2019-04-29:
att

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

§ 93

Justering och godkännande av protokoll

Efter att länk till protokollet har skickats ut med e-post har styrelsen fem
arbetsdagar på sig att lämna in synpunkter. Därefter anses protokollet vara
justerat.
Protokoll från 2019-10-08 lades till handlingarna.

§ 94

Verksamhetsprioriteringar 2019

⇒ Kommungrupper i Halland – lokala lobbyister
Uppdatering inför vecka 47:
Halmstad – planerar en rundresa tillsammans med kommunen.
Falkenberg – genomförde en aktivitet med kommunledningen tidigare
under hösten med gårdsbesök och dialog.
Laholm – träffar service- och kost på kommunen, preliminärt vecka 48
Varberg – gårdsbesök och samtal tillsammans med kommunen i
Varberg är genomförda under hösten, därav kommer ingen specifik
aktivitet att göras under vecka 47.
Kungsbacka – planerar en rundresa i kommunen. Det är dock i nuläget
osäkert hur upplägget ser ut.
Hylte – Planerar ett möte i skogen där Anna-Karin Hatt medverkar på
förmiddagen och förhoppningen är att kommunledningen har möjlighet
att medverka under eftermiddagen.
Diskussion kring arbetet i kommungrupperna och hur det fungerar.
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Regionstyrelsen beslutade
att

en träff för kommungruppsordförande ska planeras in.

⇒ Attitydfrågor – driva företag, det ska vara lätt att göra rätt som
företagare
Erika Ingemarsson och Martina Philip har träffat Länsstyrelsen för ett
diskussionsmöte kring tillståndsfrågan. Tillsammans ska ett möte
anordnas i januari 2020 för att diskutera de utmaningar som finns.
Utifrån diskussionen i tillståndsfrågan lyftes frågan kring de stöd som
finns att söka, där möjligheten att söka stöd försvinner i regelverket.
Regionstyrelsen beslutar
att

Peter Andersson lyfter frågan kring regelverket i Vi är LRF för att
få fart och diskussion i frågan.

⇒ Skogen & äganderätten
Skogskväll 2 december tillsammans med Paul Christensson, preliminärt
Vinbergs bygdegård. Per Carlsson ansvarar för det operativa
genomförandet.
⇒ Kommungrupp 2.0
⇒ Kommunikationspilot 2019
§ 95

Verksamhetsprioriteringar 2020

LRF Hallands verksamhetsprioriteringar diskuterades och bearbetades.
Regionstyrelsen beslutade
att
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arbeta efter framtagna verksamhetsprioriteringar 2020 (bilaga 2)
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§ 96

Diskussionspunkter Facebook

Remiss Framtidens Folkrörelse
Sammanställt från styrelsen diskussioner 2019-10-08.
Regionstyrelsen beslutade
att

skicka remissen utefter sammanställda diskussioner 2019-10-08

Ordförandeträff 11 december, Skårs Gård i Kungsbacka
Punkter att ta med på ordförandeträffen:
Ämnesområden bemannade utav styrelse och personal för diskussion.
Information inför årsmötessäsongen.
§ 97

Kraftledningen

Ulrika Algothsson rapporterade kort om det arbete som pågår just nu.
§ 98

Övriga frågor

Anna-Karin Hatt besöker Halland 22/11
Anders Richardsson, Cecilia Bengtsson och Robert Larsson medverkar på den
aktivitet Hylte anordnar vid Anna-Karin Hatts besök.
Skolkontakt
Tas med till övriga frågor på nästa styrelsemöte.
§ 99
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Rapporter
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§ 100

Avslut

Anders Richardsson avslutade mötet och tackade deltagarna. Nästa möte är i
samband med Ordförandeträffen onsdag den 11 december.

2019-11-05

Ulrika Bertilsson, protokollförare

Anders Richardsson
ordförande LRF Halland
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