LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF HALLAND

PROTOKOLL
2020-03-16

LRF HALLANDS REGIONSTÄMMA 2020

Tid

kl 09.30-13.00

Plats fullmäktige

Stämman genomfördes digitalt
med fullmäktige på 6 platser i
länet enligt nedan:
Laholm, Ålstorps bygdegård
Halmstad, Kvibille Gästis
Falkenberg, Vinbergs bygdegård
Hylte, Tiraholms fisk
Varberg, Arenan Varberg
Kungsbacka, Tölö församlingshem

Plats presidiet

Falkenberg, Agrocenter

Närvarande

82 fullmäktige

§1

Öppnande

Anders Richardsson hälsade alla välkomna och öppnade 2020 års stämma från
Vinbergs bygdegård.

§2

Val av funktionärer vid stämman

Stämman beslutade
att
till ordförande välja Magnus Nilsson, Falkenberg
att
till vice ordförande välja Fredrik Hansson, Kungsbacka
Som protokollförare och föredragande sekreterare anmäldes Annika Arnesson.
Stämman beslutade
att
till protokolljusterare, välja en från varje möteslokal enligt följande:
Laholm – Sverker Johansson
Halmstad – Andreas Hansson
Falkenberg – Carl Dyrendal
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Hylte – Marie Montan
Varberg – Gunilla Nilsson
Kungsbacka – Jan Börjesson
att

till rösträknare, välja en från varje möteslokal enligt följande:
Laholm – Markus Idofsson
Halmstad – Anders Heurén
Falkenberg – David Bengtsson
Hylte – Erling Nilsson
Varberg – Elisabeth Karlsson
Kungsbacka – Christer Samuelsson

§3

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes: 104 fullmäktige varav 82 närvarande (bilaga 1).

§4

Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställdes (bilaga 2).

§5

Fastställande av föredragningslista och arbetsordning

Föredragningslista och arbetsordning för stämman godkändes (bilaga 3 och 4.)

§6

Fråga om stämman har utlysts i stadgeenlig ordning

Annika Arnesson redogjorde för hur stämman hade utlysts. Kallelsen sändes till
lokalavdelningarnas ordförande med e-post den 27 februari. Annons införd i Land
Lantbruk den 28 februari. Brev till fullmäktige med information att handlingarna
finns att hämta på nätet skickades den 27 februari.
Förändring av stämman på grund av coronaviruset meddelades fullmäktige via
mail den 12 mars. Detaljer angående stämman meddelades via mail den 13 mars.
Stämman beslutade
att
godkänna kallelsen
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§7

Styrelsens berättelse över verksamheten 2019

Som ett komplement till verksamhetsberättelsen (bilaga 5) presenterade
styrelseledamöterna sig och berättade kort om vad de har arbetat med under det
gångna året.
Robert Larsson redogjorde för LRF Hallands årsredovisning för 2019 (bilaga 6)
samt för LRF Hallands del i Lantbrukarnas ekonomi AB.

Stämman beslutade
att
lägga LRF Hallands verksamhetsberättelse och årsredovisning till
handlingarna

§8

Revisorernas berättelse

Martin Hjalmarsson föredrog revisorernas berättelse (bilaga 7)
Stämman beslutade
att
lägga revisionsberättelsen till handlingarna

§9

Fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslutade
att
fastställa resultat- och balansräkningen (bilaga 8)

§ 10

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslutade
att
regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning

§ 11

Fastställande av antalet ledamöter i regionstyrelsen

Anders Nilsson förslog att regionstyrelsen skall bestå av 7 ledamöter.
Stämman beslutade
att
regionstyrelsen ska bestå av sju ledamöter

§ 12

Val av styrelseledamöter

a) Val av styrelseledamöter på 1 år
Anders Nilsson föredrog valberedningens förslag på ledamöter i regionstyrelsen:
Anders Richardsson,
Heberg,
Falkenberg,
omval
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Cecilia Bengtsson
Ulrika Algothsson
Peter Andersson
Magdalena Pettersson
Göran Lagerstedt
Mathilda Clausén Wingård

Valinge
Ålstorp
Idala
Enslöv
Valinge
Laholm

Varberg
Lahol
Kungsbacka
Halmstad
Varberg
Laholm
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omval
omval
omval
omval
omval
nyval

Stämman beslutade
att
välja ovanstående ledamöter i regionstyrelsen enligt valberedningens
förslag, på en mandatperiod av ett år
b) Val av regionordförande bland styrelsens ledamöter
Anders Nilsson föredrog valberedningens förslag på ordförande:
Anders Richardsson,

Heberg,

Falkenberg,

omval

Stämman beslutade
att
välja Anders Richardsson till LRF Hallands regionordförande på ett år

§ 13

Fastställande av arvoden jämte regler för traktamenten
och reseersättningar

a) Årsarvoden
Anders Nilsson från valberedningen anmälde att årsarvode till regionordförande
fastställs av riksförbundsstyrelsen, efter rekommendation av riksförbundets
valberedning. När det gäller övriga styrelseledamöter föreslog valberedningen att
styrelsen ska disponera 1,75 prisbasbelopp att fördela inom sig.
Stämman beslutade
att
styrelseledamöterna till årsarvoden disponerar 1,75 prisbasbelopp att
fördela inom regionstyrelsen
b) Dagarvoden med mera
Dagarvode utgår till regionstyrelsens ledamöter, revisorer, valberedningens
ledamöter samt för övriga uppdrag för regionförbundets räkning.
För närvarande följer arvodena riksförbundsstämmans beslut, vilket innebär
följande:
Tid
1-13 timmar
14-24 timmar
Ersättning 239 kr/timme
3 346 kr
Antalet timmar beräknas som antalet påbörjade timmar och en timme räknas som
påbörjad när 30 minuter passerat. Dagarvode utgår endast för hela timmar.
Telefonsammanträden enligt timarvode.
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Nuvarande regler för dagarvode
Dagarvodet ska anpassas till
riksförbundsstämmans beslut

Valberedningens förslag
Oförändrat

Stämman beslutade
att
godkänna arvoden enligt valberedningens förslag
c) Traktamenten och reseersättningar
Nuvarande regler
Enligt LRFs beslut.

Valberedningens förslag
Oförändrat

Stämman beslutade
att
godkänna traktamenten och reseersättningar enligt valberedningens
förslag

§ 14

Val av revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år

Anders Nilsson föredrog valberedningens förslag på revisorer:
Martin Hjalmarsson
Lars Björnberg

Idala, Kungsbacka
Mellby, Laholm

omval
omval

Personlig suppleant för Martin Hjalmarsson
Åsa Karlsson
Eldsberga

omval

Personlig suppleant för Lars Björnberg
Bengt Svensson
Tvååker

omval

Stämman beslutade
att
välja revisorer med personliga suppleanter enligt valberedningens förslag

§ 15

Valberedning

a) Fastställande av antal ledamöter samt val av ledamöter av valberedningen
Stämman beslutade
att
valberedningen ska bestå av sju ledamöter.
Förutvarande ledamöter
Laholm:
Halmstad:
Falkenberg:
Hylte:

Anders Nilsson
Anders Heurén
Dan Pettersson
Karl Jorlén
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Varberg:
Kungsbacka:
LRF Ungdomen:
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Karin Warefelt
Torbjörn Karlsson
Per Skyggeson

Stämman beslutade välja följande personer
att
ingå i LRF Hallands valberedning fram till 2021 års regionstämma:
Laholm:
Halmstad:
Falkenberg:
Hylte:
Varberg:
Kungsbacka:
LRF Ungdomen:

Anders Nilsson
Anders Heuren
Dan Pettersson
Carl Jorlén
Karin Warefelt
Torbjörn Karlsson
Per Skyggesson

Våxtorp
Harplinge
Vinberg
Hylte
Vare
Fjärås
Tvååker

omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval

b) Val av ordförande bland valberedningens ledamöter
Förutvarande
Anders Nilsson, Våxtorp
föreslog Anders Nilsson, som ordförande i valberedningen
Stämman beslutade
att
till valberedningens ordförande välja Anders Nilsson
§ 16

Val av fem fullmäktige jämte suppleanter till
riksförbundsstämman med Lantbrukarnas Riksförbund

Anders Nilsson föredrog valberedningens förslag:
Valberedningens förslag på ordinarie
Anders Richardsson
Emma Svensson
Folke Hantoft
Magdalena Petersson
Cecilia Bengtsson

Heberg
Långås
Karup
Enslöv
Valinge

Falkenberg
Falkenberg
Laholm
Halmstad
Varberg

Valberedningens förslag på suppleanter i turordning
1. Jens Gustafsson
2. Robin Arvidsson
3. Helen Johansson
4. Stefan Sunnegård
5. Pehr Hansson

Köinge
Vinberg
Harplinge
Knäred
Älvsåker

Falkenberg
Falkenberg
Halmstad
Laholm
Kungsbacka
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Stämman beslutade
att
välja fullmäktige och suppleanter till LRFs riksförbundsstämma 2020
enligt valberedningens förslag

§ 17

Övrig representation

Valberedningen föreslår stämman besluta uppdra åt regionstyrelsen att utse övrig
representation.
Stämman beslutade
att
uppdra åt regionstyrelsen att utse övrig representation.

Stämman ajournerades för en 30 minuters motionsgenomgång i de 6
mötesgrupperna.
Rapport från riksförbundsstyelsen
Lennart Nilsson, riksförbundsstyrelsen informerade om läget och de åtgärder
riksförbundsstyrelsen vidtagit på grund av corona-epidemin.
Lennart informerade om det aktuella jordbrukspolitiska läget.
Appell för We Effect
Kristina Bengtsson informerade om We effects verksamhet. En insamling gjordes
och denna gav 3 540 kr. Länsförsäkringar Halland dubblade denna summan.
§ 18

Motionsbehandling

Till årets regionstämma hade 15 motioner (bilaga 9) kommit in. De behandlades
enligt nedan.

Motion nr 1: Mötesmani och formaliteternas tid är förbi
LRF Ungdomen

Stämman beslutade enligt regionstyrelsens förslag:
att
motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört
Motion nr 2: Sätt press på valberedningen
LRF Ungdomen
Sofia Warefelt yttrade sig och lämnade in ett yrkande: att regionvalberedningens
förslag är färdigt innan lokalavdelningsårsmötena drar igång.
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Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att
motionen anses besvarad

Motion nr 3: Lika konkurrenskraft inom EU
LRF Ungdomen

Stämman beslutade enligt regionstyrelsens förslag
att
motionen anses besvarad

Motion nr 4 och 5: Marktrångsersättning och Betala rätt pris för samhällets
behov av vår mark
Årstad med omnejd och Träslöv LRF-avdelningar
Stämman beslutade enligt regionstyrelsens förslag:
att
en riksstämmomotion författas enligt intentionerna ovan

Motion nr 6: Ersättning till arrendatorer
Tölö-Älvsåker LRF-avdelning
Stämman beslutade enligt regionstyrelsens förslag:
att
motionen anses besvarad

Motion nr 7: Vildsvinsskador
Gällareds LRF-avdelning
Stämman beslutade enligt regionstyrelsens förslag:
att

sända motionen och yttrandet till riksförbundsstyrelsen och Jordbruksverket för
åtgärd

Motion nr 8: Stötta det stadsnära jordbruket – för framtida
livsmedelsförsörjning
Frillesås-Åsa LRF-avdelning
Johan Sten yttrade sig och lämnade in ett tilläggsyrkande: att LRF skall arbeta så
att invånares rätt att klaga på livsmedelsproducerande jordbruk begränsas och att
jordbrukaren har rätt till verksamhet då livsmedelsproducerande jordbruk är
väsentlig samhällsnytta
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Carl Dyrendal yttrande sig och yrkade bifall till styrelsens förslag.
Stämman beslutade enligt regionstyrelsens förslag:
att
uppdra åt regionstyrelsen att skriva en motion till
riksförbundsstämman med yrkande om att LRF bör driva att ingen
som etablerar sig invid befintlig jordbruksverksamhet ska ha
möjlighet att i efterhand med retroaktiv verkan begränsa den
befintliga verksamheten
Stämman beslutade
att
avslå Johan stens tilläggsyrkande

Motion nr 9: Stötta SVAs forskning om fästning
Spannarps LRF-avdelning
Per Nilsson, Spannarp, yttrande sig och lämnade ett nytt yrkande.
Styrelsen förslog att motionen anses besvarad.
Stämman beslutade enligt motionärens förslag:
att
regionstyrelsen gör en skrivelse till KSLA och Stiftelsen för
lantbruksforskning och till riksförbundsstyrelsen. Där framförs
önskan om att ge forskningsstöd till läkare/veterinärsstuderande som
i förlängningen ger friskare djur och folk – både inom och utanför de
gröna näringarna
Motion nr 10: Allemansrätten – rätten att elda i naturen
Torup-Kinnared LRF-avdelning
Göran Jörnelid, Årstad, yttrande sig och lämnade ett tilläggsyrkande: att
allemansrätt/allemansskyldighet/tillägg på allemansskyldighet.
Johan Sten och Björn Larsson yttrade sig.
Stämman beslutade enligt regionstyrelsens förslag:
att
en motion tillställs riksförbundsstämman med begäran om att
riksförbundsstyrelsen får i uppdrag att verka för att eldning utan
markägarens tillåtelse skall vara förbjuden samt
att
motionen i övrigt anses besvarad
Motion nr 11: Minska förekomsten av giftiga växten stånds
Getinge-Rävinge-Steninge LRF-avdelning
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Anna Carlsson lämnade ett tilläggsförslag, att skrivelsen även skall gå till
länsstyrelsen och Jordbruksverket, som styrelsen tagit till sig
Stämman beslutade enligt regionstyrelsens förslag:
att
en skrivelse sänds till riksförbundsstyrelsen, jordbruksverket och
Länsstyrelsen med begäran om att de ser till att det blir mer och
tydligare information om stånds och andra giftiga växter, samt
att
motionen anses besvarad
Motion nar 12: Ändrade regler för växtodlingen
Karup LRF-avdelning
Folke Hantoft, Karup, yttrade sig lämnad in ett tilläggsyrkande: att skicka en
skrivelse till jordbruksverket för åtgärd/anpassning.
Erika Ingemansson yttrade sig.
Stämman beslutade enligt regionstyrelsens förslag:
att
bifalla motionens att-satser
att
stämman ger regionstyrelsen i uppdrag att skicka en skrivelse till
riksförbundsstyrelsen utifrån motionens innehåll och stämmans
diskussioner
Motion nr 13: Skogsförsäkring
Torup-Kinnared LRF-avdelning
Stämman beslutade enligt regionstyrelsens förslag:
att
bifalla motionens första att-sats och sända en skrivelse till riksförbundsstyrelsen med
en uppmaning att verka för att det finns skogsförsäkringar med villkor som gör att
försäkringen tjänar sitt syfte samt
att
avslå övriga att-satser
Motion nr 14: Samarbete mellan slakteriernas besiktningsveterinärer,
djurägare och distriktsveterinärer
Lidberg-Torpa LRF-avdelning
Ann-Christin Ivarsson, Vessige-Vinberg, Ljungby, lämnade in ett tilläggsyrkande
som styrelsen tagit till sig: att information från slakteriet till länsveterinären skall
gå till djurägaren.
Stämman beslutade enligt regionstyrelsens förslag:
att
motionen och svaret sänds som skrivelse till riksförbundsstyrelsen
att
information från slakteriet till länsveterinären skall gå till djurägaren
att
motionen i övrigt anses besvarad
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Motion nr 15: Bygg på höjden!
Åsa-Frillesås LRF-avdelning
Johan Sten yttrade sig och lämnade ett nytt yrkande: att sända motionen i sin
helhet som skrivelse till riksförbundsstyrelsen.
Anders Richardsson yttrade sig.
Stämman beslutade enligt regionstyrelsens förslag:
att
med ovanstående anse motionen besvarad
§ 19

Ärenden som riksförbundsstyrelsen eller regionstyrelsen
har hänskjutit till regionstämman

Inga sådana ärenden fanns.

§ 20

Övriga frågor

Erika Ingemansson riktade ett tack till all personal som fixat stämman.
Per Nilsson undrade hur mycket mindre koloxidutsläpp sker på grund av att alla håller igen i
samhället.
Cecilia Bengtsson gav från styrelsens vägnar ett tack till Anders Richardsson som ordförande
och ser framemot att jobba med honom följande år.

§ 21

Utdelning av utmärkelser

Regionstyrelsen presenterade årets stipendiater.
a) Årets lokalavdelning
Kungsäters LRF-avdelning
b) Silvernål
LRFs silvernål delas i år till Folke Hantofter, Laholm och Bengt Andersson,
Kungsbacka
c) Signe & William Kählers donation till förtjänta jordbrukarhustrur
Kählers donation ges i år till Linda Pither, Halmstad.
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§ 22

Stämmans avslutande

Anders Richardsson tackade presidiet och fortsatte sedan med att avtacka Erika
Ingemansson för hennes tid i styrelsen. Ett tack riktades också till alla personal.
Anders Richardsson förklarade därefter 2020 års regionstämma för avslutad.
Vid protokollet 2020-03-21

Annika Arnesson
sekreterare

Magnus Nilsson
ordförande

Justeras

Förteckning över bilagor till protokollet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Röstlängd
Dagordning
Föredragningslista
Arbetsordning
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning, balans- och resultaträkning och revisionsberättelse
Ekonomisk redovisning
Sammanställning över motioner och yttranden
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