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LRF Halland

Regionstyrelsemöte
Tid

Kl. 13.00 – 15.0

Plats

Digitalt via Microsoft Teams

Närvarande

Anders Richardsson, ordförande
Cecilia Bengtsson
Peter Andersson
Mathilda Clausén Wingårdh
Ulrika Algothsson
Göran Lagerstedt

Övriga

Robert Larsson, regionchef
Ulrika Bertilsson, protokollförare
Jan Landström, §9 Övriga frågor,
Gröna Möten
Emelie Oskarsson, §9 Övriga
frågor, Gröna Möten

§1

Öppnande

Anders Richardsson hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat.
§2

Föredragningslistan

Föredragningslistan (bilaga 1) godkändes med följande tillägg:
Övriga frågor
Lokalavdelningarnas årsmöten
SV – nominering till styrelse
Besök av Emelie Oskarsson, Gröna Möten

fel! talet kan inte representeras i angivet format.
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§3

Uppföljning protokoll 2020-12-04

Beslut 2020-12-04

att

uppdra åt Robert Larsson att göra en skrivelse till nämnden för
att säkerställa nivån på naturbruksutbildningen när det i och med
pågående pandemi ännu en gång övergår till distansundervisning

Kommentarer:
Uppdraget från föregående styrelsemöte 2020-12-04 formuleras om till att
Robert Larsson uppdras att kontakta Munkagårdsskolan och uttrycka LRF
Hallands önskan om att ett det omgående kallas till ett programråd för att
diskutera elevernas praktik och hur den fungerar inom både skogs och lantbruk.

§4

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 2020-12-04 lades till handlingarna. (Bilaga 2)
§5

Uppföljning verksamhetsprioriteringar 202

Verksamhetsprioriteringar för 2020 nämndes och ansågs slutförda.
§6

Verksamhetsprioriteringar 2021

⇒

Hållbar lönsamhet och fossilfrihet

Ulrika Algothsson, Magdalena Pettersson och Jan Landström har
diskuterat Gröna Möten.
⇒

En attraktiv medlemsorganisation

LRF Västra Sveriges gemensamma medlemsstrategigrupp träffas
tillsammans med regionordförandena den 22 januari för att diskutera
åtgärder och aktiviteter framåt.
⇒

Skog, mark och vilt
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Skogsutredningen
Med anledning av skogsutredningen har träffar med de halländska
riksdagsledamöterna planerats in för diskussion. Träffarna är planerade att
genomföra fysiskt i skogen.
Skogsbilvägar
Kommunikation mot medlemmarna om vikten av att se över sina
skogsbilvägar.
Granbarkborre
Problemen med granbarkborre har exploderat de senaste åren, SLU har
gjort en mätning som visar att 2/3 av den drabbade skogen står kvar.
Halland är inte hårdast drabbat men det är en viktig fråga att arbeta med.
Mera Tall
Avvakta medverkan i projektet Mera Tall till dess att pandemin är över då
en medverkan förutsätter att man ska kunna träffas.
Naturturism
Bekymrade medlemmar har tagit kontakt då vi går mot en ny säsong inom
naturturismen. Region Halland bjuder just nu in till en digital träff i ämnet
där bland annat Björn Galant, LRF medverkar.
Remiss Söderängarnas Naturreservat
LRF har besvarat remiss gällande Söderängarnas Naturreservat.
Vilt
Ökade problem med vildsvin och dovhjort. Kommunikation till
lokalavdelningsordförande om möjligheten att sätta ut ett försökshägn som
en avdelningsaktivitet för att synliggöra viltskadorna.
⇒

Vatten

Just nu genomförs utbildningar i kommungrupperna inför det nya
vattendirektivet. Uppmana alla kommungrupper att delta och tycka till
samt lyfta frågan med sin kommun för att se var kommunen står.
Falkenbergs kommungrupp kommer att svara på remiss om
vattenskyddsområde.
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§7

Regionstämma 2021

LRF Hallands regionstämma 2021 kommer att genomföras heldigitalt via
Micrsosoft Teams den 18 mars kl. 9 – 13. Landshövding Brittis Benzler är
inbjuden att medverka.

§8

Kraftledningen

Arbetet fortlöper med stora utmaningar då Svenska Kraftnät ej bjuder in till
dialog. Falkenbergs kommungrupp träffar kommunstyrelsen i Falkenberg den
21 januari för ett digitalt samtal om de utmaningar våra medlemmar möter.
§9

Övriga frågor

Lokalavdelningarnas årsmöten
Årsmötessäsongen för lokalavdelningarna startar upp kommande vecka. Alla
lokalavdelningar uppmanas köra digitalt och att genomföra. Vid dagens datum
har 18 lokalavdelningar av totalt 47 planerat in årsmöte.
SV – nominering till styrelse
Annika Arnesson avsäger sig sin plats i SVs styrelse.
Regionstyrelsen beslutade
att

föreslå Mathilda Clausén Wingårdh som LRF Hallands
representant i SVs styrelse.

Besök av Emelie Oskarsson, Gröna Möten
Emelie Oskarssons ansvarig för Gröna Möten i Halland deltog och upplägget
på Gröna Möten i Halland diskuterades. Bland annat lyftes utmaningen med att
locka företagare/lantbrukare till träffarna samt möjligheten att skapa digitala
Gröna Möten.
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§ 10

Avslut

Anders Richardsson tackar för dagens möte och förklarar dagens möte för
avslutat. Nästa möte planeras till den 26 februari, heldag då motioner och
handlingar inför regionstämman hanteras.
2021-01.20

Ulrika Bertilsson, protokollförare

Anders Richardsson
ordförande LRF Halland
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