LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Halland

PROTOKOLL
2022-01-17

Regionstyrelsemöte
Tid

Måndag 17 januari 2022
Kl. 09.00 – 15.00

Plats

Rönnås lada, Tvååker och
digitalt via Microsoft Teams.

Närvarande

Anders Richardsson
Cecilia Bengtsson
Anders Claesson
Mathilda Clausén Wingårdh
Ulrika Algothsson
Magdalena Petersson
Göran Lagerstedt
Martin Nilsson

Ordförande
Vice Ordförande, deltog digitalt

Robert Larsson
Ulrika Bertilsson
Jenny Nilsson

Regionchef LRF Västra Sverige
Protokollförare
§7

Övriga

§1

Deltog digitalt
LRF Ungdomen

Öppnande

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

Föredragningslista

Föredragningslistan (bilaga 1) godkändes med följande tillägg:
Övriga frågor:
-Stöd i att författa motion
§3

Uppföljning protokoll

Beslut från regionstyrelsens styrelsemöte 2021-12-07:

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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§93 Övriga frågor – VIVAB-Leva
att

ge Robert Larsson, regionchef i uppdrag att göra en skrivelse och be VIVAB om
utförligare svar i enlighet med uppdrag och gällande lagstiftning.
Kommentar: Robert Larsson har tillsammans med ansvarig för ämnet i personalen haft dialog
om frågan och fått ett bra svar.

§4

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 2021-12-07 godkändes och lades till handlingarna. (Bilaga 2)
§5

Medlemsantal

Medlemsantalet 2022-01-10 var 6 070 medlemmar (5 157 företagarmedlemmar
och 913 personmedlemmar. För ett år sedan var motsvarande siffra 6 325 (5 296
företagarmedlemmar och 1029personmedlemmar). Medlemsantalet 201231 var 6
441. Siffran för 2021 är ännu ej fastställd.
Medlemsantalet diskuterades. Det är ett stort tapp bland personmedlemmar, en bidragande orsak
att baslivförsäkringen är borttagen.

§6

Verksamhetsprioriteringar

Verksamhetsprioriteringarna för 2021 summerades och rapporterades för sista gången.
⇒ En attraktiv medlemsorganisation
⇒ Skog, mark och vilt
TV4 Halland planerar att besöka Mathilda Clausén Wingårdh för att prata viltskador.
Priset på timmer har varit historiskt högt, dock har inte priset på energived ökat.
Risken för plantbrist diskuterade, det är viktigt att det finns plantor efter efterfrågan.
⇒ Vatten
⇒ Fossilfrihet
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Vid nästa styrelsemöte arbetar vi vidare med prioriteringar för 2022. Respektive
ansvarig kommer att få rapportera inför styrelsemötet så att styrelsen under mötet kan
fokusera framåt på önskade effekter och åtgärder.
§7

Remiss på Helena Jonssons fossilfriutredning

Jenny Nilsson deltog och föredrog för det framtagna förslaget på internremissen som
besvaras tillsammans med LRF Värmland och LRF Västra Götaland. (Bilaga 3)
Regionstyrelsens beslutade
att

skicka in det framtagna remissförslaget till LRF riks.

§8

Inför årsmötessäsongen för lokalavdelningarna

Regionstyrelsen förde diskussion inför den kommande årsmötessäsongen, en del
lokalavdelningar väljer att köra digitala årsmöten medans en del genomför fysiska
möten utefter gällande restriktioner och råd. Regionstyrelsen erbjuder sin medverkan.
Ulrika Bertilsson tar fram en presentation som beskriver LRF-året 2021, för styrelsen att
använda på sin medverkan.
§9

Förslag kring stadgebundna kommungrupper

Regionstyrelsen diskuterade och gick igenom förslaget som är framtaget inför
regionstämman kring att stadgebinda kommungrupper samt erbjuda lokalavdelningar
möjligheten att välja att bli stadgefria. En presentation som beskriver förslaget tas fram
för regionstyrelsen att använda på besök på lokalavdelningarna årsmöten
§ 10

Regionstämma 17 mars 2022

Den kommande regionstämman är planerad till den 17 mars 2022. I dagsläget är det
oklart om det går att genomföra den fysiskt. Beslut tas runt den 10 februari om i vilken
form den ska genomföras. Men utgångspunkten är att den ska genomföras fysiskt.
Regionstyrelsen diskuterade kring punkter att behandla på stämman utöver sedvanliga
stämmoförhandlingar. Diskussion om vem som ska bjudas in som talare tas vidare i en
separat tråd på Teams.
Alla är överens om att punkten som berör stadgeändringen behöver gott om tid i
programmet. Beroende på diskussionerna på årsmötena så ska fullmäktige erbjudas ett
informations och diskussionsmöte inför regionstämman för att kunna ställa frågor om
förändringsförslaget.
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Inför regionstämman och riksförbundsstämman önskar regionstyrelsen öva på att
framföra yttrande i talarstol. Till kommande styrelsemöte vävs utbildning och övning in
i styrelsemötet.

§ 11

Registrering av arvode och resor

Regionstyrelsen förde diskussion kring riktlinjer kring att registrerar tid och arvode för
ersättningen.
Utgångspunkten är att styrelsemöten, möten och aktiviteter inom respektive område
samt i forum där man representerar i LRFs namn registrerar antal timmar. Från det att
man reser till dess att man kommer hem. Inläsning av underlag samt att följa
information och diskussioner är sådant som ingår i det fasta arvodet.
§ 12

Mötesschema LRF Halland 2022-2023

Nytt förslag på mötesschema för 2022-2023 diskuterades.
Styrelsemöten 2022-2023
17 januari
25 februari
23 februari
28 mars
18-19 maj
12 augusti
28 september
15 november
9 december
16 januari
24 februari
Riksförbundsstämma 31 maj-1 juni
Möjlig gemensam styrelse- och personalresa i Västra Sverige 6-8 november
Regionstämma 17 mars 2022
Regionstämma 20 mars 2023
Regionstyrelsen beslutade
att

arbeta efter det framtagna förslaget.
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§ 13

Diskussion kring det aktuella kostnadsläget

Anders Richardsson rapporterade status från det pågående påverkansarbetet kring de
skenande kostnaderna på insatsvaror. Just nu för förbundsordförande Palle Borgström
diskussioner med Landsbygdsministern och dom möts igen i slutet av januari.
§ 14

Medverkan Marcus Johansson, Länsstyrelsen

Marcus Johansson från Länsstyrelsen och pratade om scenarier vid kris samt behovet av
att göra konsekvensanalyser för att se på vilka sätt lantbruket kan drabbas och vad som
behövs i olika situationer. Efterföljande diskussioner hur LRF Halland kan ta det arbetet
vidare.
§ 15

Övriga frågor

Stöd att författa en motion
Mathilda Clausén Wingårdh har blivit kontakt av en medlem som önskar hjälp att
författa en motion. LRFs personal finns till stöd för medlemmen som kan ta en kontakt.
§ 16

Avslut

Anders Richardsson tackade för dagens möte och förklarade mötet för avslutat. Nästa
styrelsemöte genomförs den 25 februari.
2022-01-17
Ulrika Bertilsson
Protokollförare
Anders Richardsson
Ordförande LRF Halland

