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Regionstyrelsemöte
Tid

Kl 09.00 – 16.00

Plats

Hos Mathilda Clausén Wingårdh,
Mästocka

Närvarande

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

Övriga

§ 44

Robert Larsson
Ulrika Bertilsson, protokollförare

Öppnande

Anders Richardsson hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§ 45

Föredragningslistan

Föredragningslistan (bilaga 1) godkändes med följande tillägg:
Övriga frågor
Ny som förtroendevald i Halland

§ 46

Uppföljning protokoll 2020-08-11

Beslut 2020-08-11

att

Halmstad kommungrupp utses som test där vi provar modellen

https://lrfonline.sharepoint.com/sites/halland.reg.styrelse/delade dokument/regionstyrelsemöten/2020/2020-10-05/protokoll
201005.docx
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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.
Kommentarer: Denna uppgift är ej påbörjad startar upp omgående.
att

skicka ut följande rekommendation till lokalavdelningar och
kommungrupper i Halland, den går ut via e-post fredag 14 augusti med
hälsning från hela regionstyrelsen.

Kommentarer: Rekommendationen skickades ut fredag 14 augusti.

att

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

Kommentarer:

§ 47

Anders Richardsson har varit i kontakt med regionen och
Helene Andersson, frågan ligger nu hos dem att
återkoppla till LRF Halland. Framtidens
kompetensförsörjning är viktig och Region Halland är en
viktig part.

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 2020-08-11 lades till handlingarna.
§ 48

Verksamhetsprioriteringar 2020

Regionstyrelsen diskuterade och utvärderade verksamhetsprioriteringarna samt
arbetet med dem under 2020. En fråga med fokus på var arbetssättet med
kommungrupperna. LRF Halland har ett unikt arbetssätt med att styrelsen finns
representerad i respektive kommungrupp.
Vad innebär rollen:
Som regionstyrelseledamot i kommungruppen har man ett ansvar att finns som
kontakt och förmedla information mellan kommungrupp och regionstyrelse.
Med fokus på att stötta, coacha och finnas som sparringpartner.
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Nytt under respektive områden oktober 2020:
Kommungrupperna
Skog och vilt
Fler medlemmar
Företagsutveckling
Första tillfället för Gröna Möten genomfördes i Halland den 1 oktober.
Vatten
LRF Ungdomen
LRF Ungdomen i Halland har i två omgångar gästspelat på LRF Västra
Sveriges Instagram-konto och har kommit igång med aktiviteter. Den 7 oktober
anordnas informationskväll kring CAP med Lennart Nilsson på Strömma i
Tvååker.

§ 49

Verksamhetsprioriteringar 2021

Regionstyrelsen beslutade
att

under 2021 jobba vidare med följande prioriteringar:

Hållbar lönsamhet och fossilfrihet – styrelse: Magdalena Petersson, Ulrika
Algothsson, personal: Jenny Nilsson, Per Carlsson.
En attraktiv medlemsorganisation (LRF Ungdomen, Kommungrupper,
Medlemmar. Omsorg) – styrelse: Cecilia Bengtsson, Peter Andersson, Göran
Lagerstedt personal: Jennie Dannegren, Yvonne Andersén, Annika Arnesson.
Skog, mark och vilt – styrelsen: Mathilda Clausén Wingårdh, Ulrika
Algothsson personal: Martina Philip, Jan Landström.
Vatten – styrelsen: Anders Richardsson, Mathilda Clausén Wingårdh personal:
Christer Jansson, Sissi Fredberger.
Ansvariga under respektive område tar tillsammans med utsedda tjänstemän
fram ett förslag för avstämning under styrelseresan den 2-4 november samt för
beslut på styrelsemötet den 4 december.
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§ 50

Riksförbundsstämman

Anders Richardsson, Cecilia Bengtsson och Magdalena Petersson rapporterade
från den digifysiska riksförbundsstämman som genomförde på Vann i Brastad
den 30/9-1/10. En väl genomförd riksförbundsstämma med bra diskussioner
och inlägg från fullmäktige.
Vad gäller motioner från Halland så blev resultatet följande:
Tätortsnära jordbruksverksamhet – bifall till att motionens intentioner
uppdra åt riksförbundsstyrelsen att agera för att redan etablerad jordbruksmark
inte ska inskränkas av senare tillkomna etableringar. Här lyfte fullmäktige från
Halland på kommungruppens viktiga roll i det arbetet.
Att göra upp eld i naturen – riksförbundsstyrelsen yrkade avslag på motionen
men efter inlägg vändes beslutet till att LRF ska verka för att berörda
myndigheter ska förbättra sitt förebyggande arbete rörande bränder.
Markintrång – riksförbundsstyrelsen föreslog bifall till motionen och här
tryckte fullmäktige extra på ersättningsfrågan. Nästa steg är att hitta och driva
ett principmål.
§ 51

Hållbarhetskampanjen

LRF Halland söker ytterligare Hållbarhetsambassadörer för
Hållbarhetskampanjen. Förslag från regionstyrelsen är Jens Gustafsson och
Anna Carlsson, fler förslag lämnas till Jenny Nilsson eller Ulrika Bertilsson
§ 52

Hallands regionala skogsprogram

Mathilda Clausén Wingårdh rapporterade från senaste möte med Hallands
regionala skogsprogram. En träff planeras i slutet av november på temat
skogsbilvägar och skogsdikning.
§ 53

Kraftledningen

LRF och Södra har anordnat medlemsmöten för berörda markägare för
information och diskussion. Svenska Kraftnät bjuder idag inte in till
samrådsmöten. En utmaning framåt är få till kontakt med kommunerna.
Ulrika Algothsson summerar arbetet och lägger en tråd i Teams.
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§ 54

Fortsättning LEVA

LEVA har fått beslut om fortsättning. Lina Floer Svensson fortsätter som
samordnare anställd via Falkenbergs kommun i två år och Harald Lagerstedt
kommer att vara anställd via HAV ytterligare ett år.
§ 55

Kommunikation

Ulrika Bertilsson deltog som kommunikatör och öppnade för dialog om vikten
av att vi kommunicerar och berättar vad LRF gör.
Önskemål från regionstyrelsen:
-Enkla och tydliga budskap kring Hållbarhetsarbetet
-Var finns material?
-Vilka olika kanaler har vi och hur kommunicerar vi mot olika målgrupper?
Medskick till regionstyrelsen:
-Fånga in aktuella frågor och händelser att lyfta mot våra medlemmar.
- 3 + 1 , med tre meningar och en bild tar vi oss långt
-Ta hjälp av personalen och tänk inte för stort, även det lilla är vitkigt att
berätta.
§ 56

Övriga frågor

Ny som förtroendevald i Halland
Kursen ny som förtroendevald i Halland blev inställd på grund av för få
anmälda.
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§ 57

Avslut

Anders Richardsson tackar för dagens möte och förklarar dagens möte för
avslutat. Nästa möte planeras till den 4 december i samband med
Ordförandeträffen.

2020-10-05

Ulrika Bertilsson, protokollförare

Anders Richardsson
ordförande LRF Halland
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