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Agrocenter, Falkenberg

Närvarande

Anders Richardsson, ordförande
Cecilia Bengtsson
Magdalena Petersson
Peter Andersson
Mathilda Clausén Wingårdh
Ulrika Algothsson

Övriga

Jan Landström
Ulrika Bertilsson, protokollförare
Lennart Nilsson,
riksförbundsstyrelsen medverkade
första timmen.

Dialog Lennart Nilsson, riksförbundsstyrelsen
Innan styrelsemötets öppnande deltog Lennart Nilsson för dialog kring bland
annat Green Deal, kommissionens plan för ett grönare och hållbarare EU.
Green Deal innehåller flera strategier, de som påverkar jordbruket är Farm to
Fork samt Biodiversitetsstrategin.
Huvuddragen i dessa strategier som berör oss är planen på att 30 % areal som
ska avsättas för naturändamål samt målet för ekologisk produktion på 20%.
Vad gäller den ekologiska produktionen så är det mål som Sverige nästan
uppfyller redan i dagsläget.
För den kommande perioden för Landsbygdsprogrammet och dess budget så
ser vi en neddragning utav budgeten på ca 9 %. Där är LRFs huvudbudskap att
Sverige måste medfinansiera för att kompensera den minskade budgeten. Dessa
medel ska gå till lantbruk och inte bredband etc. En fråga som LRF kommer
driva hårt framåt.
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§ 36

Öppnande

Anders Richardsson hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§ 37

Föredragningslistan

Föredragningslistan (bilaga 1) godkändes med följande tillägg:
Verksamhetsprioriteringar
Ringlista 1-åringarna
Övriga frågor
En levande folkrörelse – våga träffas i LRF
Programråd
Kraftledningen

§ 38

Uppföljning protokoll 2020-03-24
Beslut 2019-11-05

att Peter Andersson lyfter frågan kring regelverket som finns vid
ansökan om stöd i Vi är LRF för att få fart och diskussion i
frågan
Peter har lyft frågan i Vi är LRF. Diskussionen gav ingen förflyttning, frågan
är inte mogen att diskuteras i det forumet. Med detta så sätter vi check på
denna kvarliggande punkt.
§ 39

Justering och godkännande av protokoll

Efter att länk till protokollet har laddat upp i Teams har styrelsen fem
arbetsdagar på sig att lämna in synpunkter. Därefter anses protokollet vara
justerat.
Protokoll från 2020-05-13 lades till handlingarna.
§ 40

Verksamhetsprioriteringar 2020

Styrelsen gick igenom verksamhetsprioriteringar 2020.
Kommungrupperna
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Det som finns att rapportera från kommungruppsverksamheten är rapporterat i
Teams-tråden ”Kommungruppsverksamhet”
Den samlade bilden är att det som i övrigt inom LRF och hela samhället att
arbetet varit stilla med anledning av den rådande Covid-19 situationen.
Det förslag på stadgar för kommungrupperna som skickats ut (bilaga 2)
diskuterade samt om rekommendationen till kommungrupperna ska vara att
stadgebinda sina kommungrupper.
Regionstyrelsen beslutade
att

Halmstad kommungrupp utses som test där vi provar modellen

att

Ta fram en beskrivning för hur den modellen ska se ut, planen ska
vara klart till nästa styrelsemöte den 5 oktober. Magdalena
Pettersson samlar en arbetsgrupp som består av Lars-Anders
Knutsson, Petra Wirtberg och Anders Richardsson.
Skog och vilt

Den 10 juni genomfördes ett digitalt möte kring den regionala skogsstrategin
detta möte utmynnade i en kurs som just nu planeras och den 2 oktober
planeras ett digitalt dialogmöte kring ståndortsanpassning.
Viltförvaltningsdelegationsmöte genomförs i fysiskt format anpassat för att
följa gällande riktlinjer.
Fler medlemmar
Matilda Clausén Wingårdh tog upp för diskussion kring hur ringlistan för 1åringar ska hanteras.
-

Listan skickas ut en gång per kvartal

-

Svarar inte personerna på listan efter 3 försök, gå vidare till nästa.

Företagsutveckling
Gröna möten, sommarens planerade möte är flyttat till den 1 oktober och ska
nu genomföras.
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Vatten
LRF Ungdomen
LRF Ungdomen har haft en aktivitet under sommaren. Man har stött på
problem i försöken att anordna fysiska träffar och studiebesök då den som ska
ta emot besöket inte velat ta emot besök i rådande situation.
Under sommaren gjorde Andreas Hansson ett gästspel på LRF Västra Sveriges
Instagram, fler utav dessa gästspel skulle kunna genomföras för att lyfta unga
driftiga företagare,
§ 41

Hållbarhetsarbetet Västra Sverige

Jenny Nilsson, LF Västra Sverige deltog på länk och berättade om den
pågående Hållbarhetskampanjen. Ambassadörerna har under våren upplevt en
frustration i att arbetet avstannade. Nu behövs en omstart för att få igång
arbetet men på ett annorlunda sätt eftersom deltagandet på fysiska möten inte
varit möjliga. Dels behöver vi hitta ett sätt att nå våra medlemmar och få med
dem på banan. Men i början av sommaren fick de tillgång till material att
använda så nu gäller det att vi tillsammans kan peppa ambassadörerna att
komma igång. Eftersom mycket styrs om till att ske digitalt och via sociala
medier så togs frågan upp om eventuellt fler ambassadörer ska tillfrågas.
Förslag på ambassadörer skickas till Jenny Nilsson.
Under hösten kommer Ulrika Bertilsson stötta Jenny Nilsson i
kommunikationsarbetet kring Hållbarheten.
Den planerade vecka 47 kommer att ha Hållbarhetstema och där kan
ambassadörerna finnas till hjälp. Material för Vecka 47 ska publiceras i
augusti.
§ 42

Övriga frågor

En levande folkrörelse – våga träffas i LRF
Under våren och sommaren har aktiviteterna i folkrörelsen LRF varit i stort sett
obefintlig. Hur kan vi få igång och hålla folkrörelsen levande?
Regionstyrelsen beslutade
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att

skicka ut följande rekommendation till lokalavdelningar och
kommungrupper i Halland, den går ut via e-post fredag 15 augusti
med hälsning från hela regionstyrelsen.

Läget som är nu att vi bara fortsätter att passivt avvakta och följa FHMs
rekommendationer håller inte. LRF-möten är ingen allmän sammankomst och
har inga storleksförbud riktade mot oss. En stor del av meningen och nyttan
med LRF riskerar att gå förlorad om vi fortsätter in i hösten på samma sätt
som vi gjorde i våras.
Håll igång LRF Halland och ta personligt ansvar!
Regionstyrelsen finner det oerhört angeläget för att leva meningen med LRF
att återupptar vår normala goda aktivitetsnivå snarast med beaktande av
följande:
Det är allas ansvar att hindra spridning av covid-19. Håll avstånd till andra
både inomhus (boka gärna en större lokal) och utomhus där vi kan ordna
många fler aktiviteter än idag.
Vi har många duktiga entreprenörer på landsbygden som kan lösa maten till
mötet på coronasäkert sätt. Många av dessa är med och skapar en levande
landsbygd.
Stanna hemma när du är sjuk
Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du låta bli att
träffa andra.
Tvätta händerna ofta
Smittämnen fastnar lätt på händer. Tvätta därför händerna ofta med tvål och
varmt vatten, minst 20 sekunder. Låt bli att handhälsa och krama andra än
dem du bor ihop med.
Handsprit
Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med
minst 60 % alkohol. LRF Halland ersätter utlägg för handsprit på LRFaktiviteter i länet mot kvitto.
Hosta och nys i armvecket
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Undvik att röra ögon, näsa och mun.
Lycka till med skörd, sådd och kommande aktiva LRF-höst med glädje och
spänst i det halländska lantbrukets tjänst!
Programråd Munkagård
Peter Andersson tog upp LRFs medverkan i Munkagårds programråd.
Regionstyrelsen beslutade
att

Anders Richardsson kontaktar Region Halland och bjuder in till
dialog kring hur vi tillsammans kan säkerställa kompetensen
inom lantbruket.

Kraftledning
Då samråd saknas från Svenska Kraftnät så bjuder nu LRF tillsammans med
Södra in till informationsmöten. En stor äganderättsfråga som framåt kommer
att påverka många medlemmar.

§ 43

Avslut

Anders Richardsson tackar för dagens möte och förklarar dagens möte för
avslutat. Nästa möte planeras till den 5 oktober.
Hela styrelse bjuds in till att närvara vid stämmogenomgången tillsammans
med LRF Skåne den 17 september.
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Ulrika Bertilsson, protokollförare
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Anders Richardsson
ordförande LRF Halland
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