LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

PROTOKOLL

LRF Halland

2020-05-13

Regionstyrelsemöte
Tid

12.00 – 17.00

Plats

Skrea Matbruk, Falkenberg

Närvarande

Anders Richardsson, ordförande
Cecilia Bengtsson
Magdalena Petersson
Göran Lagerstedt
Peter Andersson
Mathilda Clausén Wingårdh

Närvarande via webb
Ulrika Algothsson

Övriga

§ 24

Robert Larsson
Ulrika Bertilsson, protokollförare

Öppnande

Anders Richardsson hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§ 25

Föredragningslistan

Föredragningslistan (bilaga 1) godkändes.

§ 26

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

Beslut 2020-03-24

att rapportera från kommungrupperna via Teams innan styrelsemötet

https://lrfonline.sharepoint.com/sites/halland.reg.styrelse/delade dokument/regionstyrelsemöten/2020/2020-05-13/protokoll
20200513.docx
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att skicka följande motioner till riksförbundsstämman
-Markintrång
-Befintlig tätortsnära jordbruksverksamhet
-Att göra upp eld i naturen
att skicka följande skrivelser
-Vildsvinsskadornas effekter på jordbrukarnas rätt till stöd
-Fästingar
-Stånds och andra giftiga växter
-Skogsförsäkring
Kommentarer till uppföljning beslut:
Inför kommande styrelsemöten kommer Ulrika Bertilsson skapa en
konversation i Teams där kommungruppernas arbete kommenteras.
Motioner och skrivelser är skickade. Ett svar har inkommit på skrivelsen om
fästningar. Svaren publiceras löpande i Nyhetsbreven och på hemsidan.

§ 27

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 2020-03-24 lades till handlingarna.
§ 28

Verksamhetsprioriteringar 2020

Styrelsen gick igenom verksamhetsprioriteringar 2020.
Kommungrupperna

Cecilia Bengtsson rapporterade från genomfört möte den 12 maj då LRF
tillsammans med rådgivarna på Växa och Hushållningssällskapet träffade Miljö
& Hälsa för diskussion om anmälningspliktiga lantbruk. Ett steg i att ta
diskussionen vidare och skapa förståelse för frågan och de problem som våra
medlemmar ställs inför. LRFs ståndpunkt är att våra medlemmar ska vara lika
inför lagen och ska bedömas på ett likvärdigt sätt oberoende vilken kommun
man tillhör. Frågan är höst aktuell och prioriterad framåt.
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Regionstyrelsen beslutar
att

ge fortsatt uppdrag till Martina Philip och personalgruppen att arbeta
vidare med frågan kring anmälningspliktiga lantbruk.

Skog och vilt
Ulrika Algothsson rapporter från arbete inom det prioriterade området. För
tillfället och med anledning av rådande Covid19 situationen så planeras inga
aktiviteter. Så som skogskvällar etc
Fler medlemmar
Denna verksamhetsprioritering lyfter vi på dagens styrelsemöte under §32.
Företagsutveckling
Gröna möten –
Våren och sommarens planerade Gröna Möten är inställd med anledning utav
rådande omständigheter.
Hållbarhet –
LRFs hållbarhetsambassadörer Karin Warefelt och Emma Svensson deltog och
berättade om det aktuella läget i Hållbarhetsarbetet. Den plan som låg från tidig
vår har med anledning av omständigheterna tagit stopp och nu arbetar man för
att hitta egna vägar att gå och hitta tillfällen att nå ut med budskapet.
Fortfarande saknas konkret material och bra fakta. Arbetet är i uppstartsfasen
och regionstyrelsen skickade med tankar och inspel till ambassadörerna att ta
med sig.
LRF Ungdomen
Digital Ogrästräff planeras för att testa anordna aktiviteter digitalt för att få lite
fart på verksamheten i en tid då alla fysiska aktiviteter ställs in.
Medverkar i planeringsarbetet inför höstens Kooperativa konferens i Västra
Sverige.
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§ 29

Ansvarsområden

Regionstyrelsen beslutar
att

styrelsen under 2020-2021arbetar utefter följande ansvarsområden:
Äganderätt skog, Skogsansvarig, skogens vatten och skog och
utbildning, skogsstrategin – Mathilda Clausén Wingårdh
Äganderätt jord, Miljöbalkens 7 kapitel (exkl skog och vatten), god
myndighetsutövning, miljötillstånd, generellt biotopskydd, strandskydd
– Peter Andersson
Vattenfrågor, Leva, vattenskyddsområden, vattendirektivet - Anders
Richardsson
Jordbrukspolitik – Anders Richardsson
Höglandsgruppen - Peter Andersson
Infrastruktur - Ulrika Algothsson
Viltfrågor - 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
Kompetensförsörjning, yrkesråd naturbruksprogrammen
- Peter Andersson
Företagsutveckling/Branschrelationer/Ungdomsansvarig
- Peter Andersson
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§ 30

Teams

Ytterligare kompetens behövs i verktyget Teams, Ulrika Bertilsson bokar in ett
”tips & trix”-tillfälle digitalt där styrelsen kan medverka från sina olika enheter
på hemmaplan.
§ 31

Läget i kommungrupperna

Det aktuella läget i kommungrupperna rapporteras in i Teams i en konversation
i kanalen ”Kommungruppsverksamhet i Halland”. Ulrika Bertilsson startar
inför varje styrelsemöte en konversation för att samla ihop den månadsvisa
rapporteringen.
§ 32

Ringlista 1-åringar

Halland levererar ett för lågt utfall i kontakten med 1-åringar. Vi behöver få
fart och fokus på listorna. Finns ingen möjlighet att ta samtalen var ärlig med
det och lyft det för att fördela ut dem i resten av gruppen. Alternativet är att
lyfta uppgiften från styrelsen och ta in Tele marketing för att göra
rundringningen.
§ 33

Inför Riksförbundsstämman

Den 26 maj genomförs den första digitala delen utav LRFs
Riksförbundsstämma, valda fullmäktige samlas på Agrocenter och deltar i
stämman tillsammans.
Inför den stämmodel som planeras till hösten 30 september – 1 oktober så ska
en fysisk träff planeras in och genomföras för att gå igenom de motioner som
ska behandlas.
§ 34

Övriga frågor

§ 35

Avslut

Anders Richardsson tackar för dagens möte och förklarar dagens möte för
avslutat. Nästa möte planeras till den 11 augusti.
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Ulrika Bertilsson, protokollförare

Anders Richardsson
ordförande LRF Halland
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