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LRF Halland

Regionstyrelsemöte
Tid

Kl. 09.00 – 13.00

Plats

Agrocenter, Falkenberg

Närvarande

Anders Richardsson, ordförande
Cecilia Bengtsson
Mathilda Clausén Wingårdh
Anders Claesson
Joakim Dannegren
Linda Ericsson
Andreas Måttgård
Elvira Lund, LRF Ungdomen

Övriga

Robert Larsson, regionchef och
protokollförare

1. Öppnande
Anders Richardsson hälsar välkommen och vänder sig särskilt till de tre
nyvalda styrelseledamöterna, Linda, Joakim och Andreas samt Elvira som
medverkar idag från LRF Ungdomen och förklarar mötet för öppnat.
2. Föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.
3. Justering och godkännande av protokoll
Efter att länk till protokollet har laddats upp i Teams har styrelsen fem
arbetsdagar på sig att lämna in synpunkter. Därefter anses protokollet vara
justerat.
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4. Konstituering
Regionstyrelsen beslutade
att

välja Cecilia Bengtsson till vice ordförande för verksamhetsåret
2022-2023

att

välja Ulrika Bertilsson till sekreterare

att

välja Robert Larsson till kassör samt

att

välja Robert Larsson och Anders Richardsson som
firmatecknare var för sig upp till 100 000 kr och däröver i samråd
med LRFs medlemschef.

5. Beslut om fördelning av arvoden i regionstyrelsen
Regionstyrelsen beslutade
att

regionstyrelsen fördelar 1,75 inkomstbasbelopp i 7 delar, där 2
delar fördelas till vice ordförande

6. Spelregler i regionstyrelsen
Följande spelregler diskuterades och beslutades av regionstyrelsen för
kommande verksamhetsåret 2022-2023:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vara delaktig, ta hjälp av andra, bevaka, rapportera och förmedla
kunskap
Ha roligt och högt i tak
Respektera varandra, kom i tid och var påläst
Låt alla komma till tals
”Ha på LRF-kepsen” – vara ambassadör
Effektiva möten
Verkställa styrelsebeslut
Rapportera från möten för dialog på Teams, sätt en tumme upp för att
kvittera att du läst
En bild och tre meningar som rapport från möten till halland@lrf.se för
distribution till nyhetsbrev till medlemmar
Alla handlingar till styrelsemöten skall skickas i Teamskanalen
Regionstyrelsen LRF Halland - Styrelsemöten
Kallelse/föredragningslista skall ut en vecka innan styrelsemötet
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•

Arvoden skall läggas in i Payroll senast tre månader efter mötet för att
arvode skall utbetalas.

7. Medlemsstatistik
Styrelsen diskuterade medlemsutvecklingen och behov av fortsatt fokus och
nya idéer kring rekryteringsinsatser.
8. Diamant
Anders R och Robert gav en kort information om effektiviseringsprojektet
Diamants bakgrund och nuläge.
9. Verksamhetsprioriteringar 2022
Mathilda informerade om skogsdag i Simlångsdalen 2 april på temat anpassad
skogsskötsel samt att projekt Mersmak röjning nu åter tar fart med uppstart i
maj. I sommar kommer vi också att satsa på en skyltkampanj på strategiska
ställen längs bl a vandringsleder i skogen för att berätta mer om skogsbruket.
Mathilda rapporterade också om politikerträff med M hos Marie Montan 10
mars och kommande träff med S hos Mathilda den 2 maj. Tjejer från högstadiet
bjuds in till ett skogskollo 16-17 juni med övernattning på Munkagårdsskolan.
Målet är att få fler sökande tjejer till skogsutbildningar.
Cecilia informerade om kommande Cap-webbinarium där hon hälsar
välkommen den 5 april med medverkan från såväl riksförbundet som Ludvig
och Co samt kommande utbildning för ny som förtroendevald lokalt samt
hennes medverkan i den nationella styrgruppen för att stärka folkrörelsen med
betoning på lokalavdelningarna.
Anders R lyfte under Val 2022 att Södra vill genomföra gemensamma
riksdagsledamotsträffar. 8 juni är vi bjudna till Leaders landsbygdsträff med
riksdagsledamöterna. 31 maj arrangeras Framsteget i livsmedelsprogrammet
Halland, samma dag som LRFs riksförbundsstämma.
Anders R lyfte också frågan om kostnadskrisen i lantbruket och informerade
från LRFs strategiska krisgrupp som han ska förmedla rapporterna från till
övriga styrelseledamöter.
10. Ansvarsområden i styrelsen
Regionstyrelsens ansvarsområden föregående år gicks igenom och
diskuterades.
Regionstyrelsen beslutade
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att

utse kontaktpersoner till kommungrupperna enligt följande:

Kungsbacka – Linda Ericsson
Varberg – Cecilia Bengtsson
Falkenberg – Anders Claesson
Hylte – Joakim Dannegren
Halmstad – Andreas Måttgård
Laholm – Mathilda Clausén Wingårdh
Övriga ansvarsområden beslutas på kommande styrelsemöte.
11. Representation andra organisationer
Övrig representation diskuterades och beslutas på kommande styrelsemöte.
12. Utvärdering av Regionstämman
Styrelsen genomförde en dialog kring regionstämmans genomförande.
Utvärdering kommer att gå ut till alla fullmäktige. LRF Ungdomen lyfte att
lokalen och maten var bra men att det mänskliga arrangemanget runt stämman
fallerade. Samtliga uttryckte missnöje med ljudanläggningen. Robert lyfte att
det troligen är bättre att använda sig av en van mötesarrangör för att be dem ta
helhetsansvar för stämmans logistik och teknik, som t ex Vara konserthus för
stämman i LRF Västra Götaland.
13. Mötesschema 2022-2023
Det tidigare beslutade mötesschemat gicks igenom och bäst tid på dagen för
styrelsemöten diskuterades varvid fika innan och mötesstart 09.00 fann mest
gehör.
14. Övriga frågor
Anders R lyfte fråga han fått från medlem om extremt hårda tillsynskrav för
djur som betar öar, det vill säga även vid hög sjögång. Vi tar med den frågan
till möte med nya länsveterinären och betonar än en gång vikten av förståelsen
för varandra och flexibilitet från såväl tillsynsmyndigheten som djurhållaren.
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Anders R lyfte frågan om vår medverkan på länsstyrelsens seminarium den 8
april om planering av nya solcellsparker. Erik Evestam medverkar från LRF
15. Avslut
Anders Richardsson tackar för dagens möte och förklarar det för avslutat.
Nästa möte planeras till den 18-19 maj 2022 på Margretetorp.
Robert Larsson, protokollförare

Anders Richardsson
ordförande LRF Halland
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