LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

PROTOKOLL

LRF Halland

2021-09-28

Regionstyrelsemöte
Tid

Tisdag 28 september
Kl. 14.30 – 16.00

Plats

Margeretatorp, Gästgifvaregård,
Hjärnarp

Närvarande

Anders Richardsson
Cecilia Bengtsson
Göran Lagerstedt
Anders Claesson
Mathilda Clausén Wingårdh
Ulrika Algothsson
Magdalena Petersson
Robin Arvidsson
Elvira Lund

Ordförande

Robert Larsson
Ulrika Bertilsson
Jan Landström

Regionchef LRF Västra Sverige
Protokollförare
LRF Västra Sverige

Övriga

§ 63

LRF Ungdomen
LRF Ungdomen

Öppnande

Anders Richardsson hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat, mötet startar med
laget runt efter dagens stämmogenomgång tillsammans med LRF Skåne.
§ 64

Föredragningslista

Föredragningslistan (bilaga 1) godkändes.
Övriga frågor:
Utbildning för förtroendevalda
§ 65

Uppföljning protokoll

Beslut från 2021-08-10:

Postadress
LRF Halland
Torsholmsvägen 3
311 50 Falkenberg

Besöksadress
Torsholmsvägen 3
Falkenberg

Telefon
010-184 40 00

E-post
halland@lrf.se
Hemsida
www.lrf.se/halland
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att

Robert Larsson och Anders Richardsson kallar till ett första möte för
arbetsgruppen omgående.

att

förslaget på kommungruppernas roll ska vara färdigt 2021-12-31 för beslut
på regionstämman 2022. Ett förslag ska presenteras i samband med
ordförandeträffen den 10december 2021.

Kommentar: ett första möte med arbetsgruppen genomförs den 5 oktober 2021.
§ 66

Justering och godkännande av protokoll

Efter att länk till protokollet finns uppladdat i Teams har regionstyrelsen fem dagar på
sig att lämna in synpunkter. Därefter anses protokollet vara justerat.
Protokoll från 2021-08-10 godkändes och lades till handlingarna. (Bilaga 2)
§ 67

Verksamhetsprioriteringar

 En attraktiv medlemsorganisation
Aktiva kommungrupper –
Respektive kontaktperson rapporterar från sina kommungrupper i Teams.
Medlem –
I fortsättning lyfts aktuellt medlemsantal på föredragningslistan inför styrelsemöten.
 Skog, mark och vilt
Inom det regionala skogsprogrammet anordnas ett webbinarium på temat jämställdhet
inom skogsbranschen.
Samverkansgruppen för Skog i Västra Sverige träffade den 27 september på Nuntorp,
framåt har man planer på kommunikationskampanj på temat ”Jag känner inte igen mig”,
det planeras för film, inlägg på sociala medier samt politikerträffar. Med
kommunikationskampanj vill man inom samverkansgruppen öka allmänhetens
förtroende för skogsbruket.
 Vatten
 Fossilfrihet
Det planeras för ett webbinarium under hösten för att inspirera fler till att ta chansen att
söka Klimatklivet.
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§ 68

Inför riksförbundsstämman den 6 – 7 oktober 2021

Dagens diskussioner på stämmogenomgången kommenterades. I minnesanteckningar
(bilaga 3) finns en summering av diskussionerna.
§ 69

Inför Verksamhetsplanering 2022

I den pågående verksamhetsplaneringsprocessen har man sedan den 14 september enats
kring LRFs fokusområden för 2022. I fokusområdet ”Förbättra de politiska
förutsättningarna för en hållbar ökad produktion”, har man enats om ”Big 3” som för
2022 blir vilt, skog och fossilfrihet. Den 16 november träffas regionstyrelsen för
verksamhetsplanering och kommer att arbeta mer i detalj med vad detta innebär samt se
över regionala prioriteringar.
§ 70

Styrelseutvärdering

Inför verksamhetsplaneringen kommer regionstyrelsen att få svara på en
”styrelseutvärdering”, syftet är att stämma av arbetet i regionstyrelsen och att
tillsammans diskutera resultatet och eventuella åtgärder.
§ 71

Övriga frågor

Utbildning för förtroendevalda –
Cecilia Bengtsson sitter med och tar fram utbildningsplan för förtroendevalda inför
2022. Förslag på utbildningar som kom upp var ”Tala inför grupp, retorik,
medieträning”.
§ 72

Avslut

Anders Richardsson tackar och förklarar dagens möte för avslutat. Nästa möte är
planerat till den 16 november 2021.

2021-09-28
Ulrika Bertilsson
Protokollförare

Anders Richardsson
Ordförande LRF Halland

