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LRF Halland
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Regionstyrelsemöte
Tid

Tisdag 16 november
Kl. 09.00 – 16.00

Plats

Region Halland, Södra vägen 9
Halmstad

Närvarande

Anders Richardsson
Cecilia Bengtsson
Göran Lagerstedt
Mathilda Clausén Wingårdh
Ulrika Algothsson
Magdalena Petersson
Peter Andersson

Ordförande

Robert Larsson
Ulrika Bertilsson

Regionchef LRF Västra Sverige
Protokollförare

Övriga

§ 73

Deltog ej mellan kl. 13.00-15.00
LRF Ungdomen

Öppnande

Anders Richardsson hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§ 74

Föredragningslista

Föredragningslistan (bilaga 1) godkändes med följande tillägg:
Övriga frågor:
-Valberedningen önskar delta med en person i regionstyrelsens Team.

§ 75

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

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 förslag är framtaget utav arbetsgruppen. Förslaget beskriver en
stadgeändring kring att kommungrupperna blir stadgebundna och
representanter väljs på förslag från en valberedning på kommungruppens
årsmöte. Kommungrupperna får då möjlighet att skriva motioner till
regionstämman. För lokalavdelningarna öppnas möjligheten att få en
friare roll om man önskar, men är även möjligt att fortsätta arbetet som
idag och då kvarstår möjligheten att skriva motioner till regionstämman.
För att kunna genomföra förändringen flyttas årsmötessäsongen till
hösten. Förslaget kommer att presenteras i sin helhet på ordförandeträffen
som är den 7 december.
§ 76

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 2021-09-28 godkändes och lades till handlingarna. (Bilaga 2)
§ 77

Verksamhetsprioriteringar

 En attraktiv medlemsorganisation
Utbildning förtroendevalda –
Just nu pågår arbetet med att ta fram en utbildningsplan för förtroendevalda för 2022.
Medlem –
En värvarkväll för lokalavdelningar genomförs den 17 november.

 Skog, mark och vilt
Skog –
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I Hallands regionala skogsprogram anordnas den 18 november en aktivitet om vägar
och diken, aktiviteten genomförs i Mästocka, Laholm.
LRF Västra Sveriges gemensamma skogsgrupp arbetar vidare med kommunikativa
insatser för att balansera upp debatten om skogen med utgångspunkten i ”Vi känner inte
igen oss i skogsdebatten” samt ”Stolta skogsägare”.
Skogspropositionen är släppt och LRF är försiktigt positiva till de som presenteras. Mer
fokus på frivillighet och stärkt äganderätt, nyckelbiotopsinventering upphör samt ett
förslag om nationellt mål om ökad tillväxt i skogen. Nu fortsätter påverkansarbetet mot
politikerna.
Vilt –
LRF har träffat älgförvaltningsgrupperna tillsammans med Södra.
Inför kommande möte med viltförvaltningsdelegationen kommer årets älgjakt och fokus
på uppföljning av den att diskuteras.
I januari 2022 samlar LRF markägarrepresentanterna i de fyra älgförvaltningsområdena.
Vilt som prioriterat fokusområde inom LRF har en tillsatt arbetsgrupp som just nu tar
fram underlag för toleransnivå på viltskador för lantbruket.
Just nu händer det saker i viltfrågan och det känns positivt att det rör på sig.
 Vatten
Varbergs kommungrupp har träffat kommunen för att diskutera deras svar på remissen
avseende vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram.
 Fossilfrihet
Ett webbinarium med temat Klimatklivet har genomförts.
§ 78

Verksamhetsplanering 2022

Verksamhetsprioriteringar för 2022 diskuterades och processades. Senast den 1
december ska respektive ansvariga fylla prioriteringarna med förslag på aktiviteter.
Verksamhetsprioriteringarna beslutas på styrelsemötet den 7 december.
§ 79

Styrelseutvärdering

LRF Hallands regionstyrelse har svarat på frågor i en styrelseutvärdering. Svaren och
utfallet diskuterades i styrelsen. (Bilaga 3)
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§ 80

Utvärdering av genomförda aktiviteter

Under hösten har ett antal olika aktiviteter genomförts regionstyrelsen gick igenom och
diskuterade dessa.
Riksförbundsstämma 6-7 oktober
Årets upplägg med digi-fysisk stämma fungerade bra. Önskemål finns från de som
deltagit att få möjlighet att utbilda sig/öva på att gå upp i talarstolen. Extra viktigt efter
en tid av mycket digitala möten. Medskick att väva in det inför nästa
riksförbundsstämma.
Kommungruppskonferens på Vann 18-19 oktober
Den gemensamma västsvenska kommungruppskonferensen är nyttig för deltagarna som
är där för att ge inspiration till arbetet i kommungrupperna. En reflektion från
konferensen är att arbeta än mer på att inkludera alla, speciellt de som deltar för första
gången.
Västra Sverige styrelse och personalresa till Stockholm 7-9 november
Den gemensamma styrelse och personalresan upplevdes som väldigt givande och
lärorik. Viktigt att få träffa och ta del av vad som händer i Stockholm, både på LRF riks
samt i riksdagen men även nyttigt för dem att träffa styrelserna.
§ 81

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB har genomfört ett besök hos Anders Richardsson för att bra beredskap för
lantbruket vid en eventuell kris. Man önskar nu en fortsatt relation tillsammans med
LRF för utbildning och erfarenhetsutbyte.
§ 82

Medverkan i Grönt Kluster Halland

Hushållningssällskapet i Halland planerar för att skapa ett Grönt Kluster för lantbruket i
Halland. (Bilaga 4)
Regionstyrelsen beslutade
att
att

LRF Halland medverkar för att arbeta vidare med projektet
Anders Richardsson är ansvarig kontaktperson för LRF.
§ 83

Kooperativt forum januari 2022

Den 12 – 13 januari arrangeras Kooperativt Forum 2022. LRF Halland har två platser
till konferensen. LRF Ungdomarna har möjlighet att nominera deltagare till LRF
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Ungdomen riks utlottning av platser. Intresserade av att åka på LRF Hallands platser
meddelar detta.
§ 84

Övriga frågor

Valberedningen i Teams
Efter diskussion i styrelsen är förslaget tillbaka till valberedningen att det är lättare för
valberedningen att få insyn i arbetet genom att bli inbjudna till ordförandeträffar, möten
med kommungrupperna samt styrelsemöten. Anderas Richardsson tar en kontakt med
Valberedningens sammankallande Torbjörn Karlsson och diskuterar vidare.
§ 85

Avslut

Anders Richardsson tackar och förklarar dagens möte för avslutat. Nästa möte är
planerat till den 7 december 2021 i samband med ordförandeträff i Halland därefter den
17 januari i samband med detta bjuds representant in för att prata beredskap och
krissituationer. Även en representant per kommungrupp bjuds in till detta styrelsemöte.

2021-11-16
Ulrika Bertilsson
Protokollförare

Anders Richardsson
Ordförande LRF Halland

