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LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

PROTOKOLL
Regionförbundsstämma
2022 03 17

LRF Halland

Tid

Klockan 9.30-15.00

Plats

Walencia, Falkenberg

Närvarande

84 fullmäktige av 103, samt press,
gäster och personal.

§1 Parentation
Under den tysta stunden mindes stämman alla de som tjänat de gröna näringarna samt nära
och kära och som lämnat jordelivet sedan förra stämman. En särskild tanke till Folke Hantoft
och Ulrika Regen som var förkämpar för halländskt jordbruk.
§2 Stämmans öppnande
Regionförbundets ordförande Anders Richardsson, några utdrag från anförandet.













Kriget i Ukraina och dess påverkan på företagandet.
Jag hoppas det odlas i Halland i år.
Nu prövas animalieproducenterna hårdast.
Väntar livsmedelsbrist i Europa?
Näringslivsindexet, det gröna, har aldrig varit så lågt.
Inflationen
Marknaden måste vara med och betala.
Är detta vändningen vi behöver?
Ger myndigheter och marknaden ungdomarna möjligheten att satsa?
Fågeldirektivet – fighten är inte över.
Allemansskyldigheter
Vi har massor att jobba med.

Hjärtligt välkomna fullmäktige, media, representanter från myndigheter, pristagare och LRF
centralt.
Med detta förklarade ordföranden stämman för öppnad.
§3 Val av presidium
Valberedningens sammankallande Torbjörn Karlsson föredrog valberedningens förslag.
Följande stämmofunktionärer valdes att tjänstgöra vid stämman:
Ordförande
Vice ordförande
Protokolljusterare

Sofia Warefelt, Tvååker
Bonny Wernersson, Hanhals
Joakim Bronelius, Simlångsdalen
Morgan Olsson, Kungsbacka
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Rösträknare

Per Skyggeson, Tvååker
Markus Idoffsson, Laholm

Styrelsen anmälde att man till protokollssekreterare utsett Birgit Jönsson, LRF.
Sofia Warefelt tackade för förtroendet att leda stämman.
4 Fastställande av röstlängd

Bilaga A

84 av 103 fullmäktige och är registrerade på fullmäktigelistan.
Stämman beslutade
att

som röstlängd godkänna den anmälningslista som upprättats.

§5 Fastställande dagordning
Stämman beslutade
att

godkänna dagordningen.

§6 Fastställande av föredragningslista och arbetsordning
Stämman beslutade
att

godkänna föredragningslistan, med en mindre ändring, och arbetsordningen.

§7 Stämmans behörighet
Kallelse har skett på LRF Hallands hemsida.
Annons i medlemstidningen Land Lantbruk 25 februari.
Kallelse via nyhetsbrev 2022 02 18 februari.
Samtliga inrapporterade fullmäktige har erhållit personlig kallelse i samband med utskick,
postalt. Torsdagen den 3 mars postades handlingarna.
Stämman beslutade
att

fastställa att regionförbundsstämman varit utlyst i behörig ordning.

§8 Verksamhetsberättelse 2021
Styrelseledamöterna föredrog kort vad de arbetat med. Fyllig verksamhetsberättelse finns i
stämmohandlingarna.
Regionchef Robert Larsson föredrog i ord och bild hur LRFs organisation är uppbyggd och
vad stämman har rätt att besluta om, alltså den ideella delen.
Ungdomen berättade om sin verksamhet med bland annat digitala studiebesök.
Låten som de spelat in i studio spelades upp till stämmans förnöjelse.
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LRF Ungdom i Halland har valts till årets ungdomsregion. De hyllades med paket och
konfetti
Ordföranden Robin Arvidsson tackade för uppmärksamheten.
§9 Revisorernas berättelse
Sofia Warefelt läste revisorernas berättelse eftersom inge av dem var på plats. Revisorerna
tillstyrkte ansvarsfrihet.
Stämman beslutade
att

lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10 Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade
att

fastställa resultaträkningen med ett resultat på 0 kronor och balansräkningen på 300
kronor.

§11 Ansvarsfrihet
Stämman beslutade
att

bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser.

§12 Lavatars
Linus Börjesson och Julia Bengtsson berättade om vad de gjort i sin ledarskapsutbildning och
om sitt nya kontaktnät.
§13 Förslag till nya regionstadgar
Cecilia Bengtsson redogjorde för förslaget i ord och bild.

Bilaga B

Mats Pålsson
 Stadgefrihet är en nödutgång.
 Förslaget gör kommungruppernas arbete mer formaliserat.
Henrik Arnesson
 Hur räknas fullmäktige?
Anders Richardsson
 Antalet medlemmar nyårsafton året innan.
Susanne Thorsson
 Är kontaktpersonen på livstid?
Anders Rickardsson
 Erfarenheten ger att Västra Götaland har vitalare kommungrupper när de är stadgebundna.
Peter Andersson
 Ungdomen är beredd att göra sitt för föryngringen.
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Mats Pålsson
 Det behövs fyra personer för att starta upp en avdelning.
Robert Larsson
 Kontaktperson har inte varit något problem i Västra Götaland. Har inte prövats.
Kerstin Bengtsson
 Kan inte någon kolla av om det fungerar, och hur, med kontaktperson?
Stämman beslutade
att

fullmäktige vid regionstämma utses av kommungruppernas årsmöten och LRF
Ungdomen,

att

varje kommungrupp representeras av fullmäktige enligt en fördelning efter antal
medlemmar per den 31 december året innan,

att

LRF Hallands stämma ska bestå av 100 fullmäktige till (med möjlighet till variation
uppåt om det uppstår jämt delningstal mellan kommungrupper som har rätt till den
sista fullmäktigeplatsen vid aktuell stämma),

att

LRF Ungdomen erhåller fem av de 100 fullmäktigeplatserna till regionstämman.

§14 Anförande av Martin Moreaus, LRFs riksförbundsstyrelse

Bilaga C

Bildspelet som Martin Moreaus utgick ifrån kan läsas i bilagan.





Det har blivit mycket Halland på senare tid.
Gott med kamrater i hela Sverige där man kan parkera husbilen.
Har aldrig känts så viktigt att träffas som nu.
Behovet av solidaritet, i bondekåren, landet och i världen.

Vad betyder konkurrenskraft?
 Handelsbalansen går åt fel håll.
 Tappar mycket på animalierna.
 Frukt och grönt ännu värre.
 Spannmål har självförsörjning plus export.
 Västvärldens lantbrukare är mera sårbara, än tredje världens, när det inte fungerar med
olja och reservdelar.
 Vem är mest lyckligt lottad? Den svenske bonden eller kollegan i ett afrikanskt land?
 Konkurrenskraft är på både lång och kort sikt.
 Västerländskt jordbruk har sedan andra världskriget haft en enorm produktivitetsutveckling jämfört med andra branscher.
Vad gör LRF?
 CAP
 Kapitalförsörjning
 Taxonomi
 Vilt
 Marknaden
4
Transaktion 09222115557468558116

Signerat BJ, SW, JB, MO









Tillväxtbolaget
Attraktionskraften
Inte göra sig beroende av fossil energi från skurkstater.
Vi måste vara kortsiktiga för att överleva på lång sikt.
Superpopulism de senaste veckorna.
LRF:s förslag om åtgärder.
Reduktionsplikten är vårt medel med det har gått för fort på slutet, den driver upp
dieselpriset.

Diskussion
Joakim Dannegren
 Regelkrånglet?
MM
 Är definitivt en konkurrenskraftsfråga.
 Längre väntan än Putins köksbord.
 Kina räknar inte tofsvipor och är inget föredöme avseende miljö men är vår konkurrent,
 Vi har självskadebeteende avseende skogen. Vi är världsledande i hela kedjan men
försöker slå sönder den självmant.
 Får vi sans och balans nu?
Cecilia Bengtsson
 Det riktade stödet för generationsväxling, nästa generations förutsättning.
MM
 Stödet är inte gratis, ger mer politisk risk.
 Mer inkomster behöver komma från marknaden.
 Samförstånd behövs världen över men så lite behövs för att enstaka länder ska skydda sitt.
Johan Karlsson
 Hur ska vi få inkomster utan att andra tar dem som till exempel ICA?
MM
 Även handeln, mellanleden och konsumenterna måste ställa upp.
Emma Svensson
 Beredskapen för att hålla i gång primärproduktionen?
MM
 Innan Krim-invasionen var man på Folk- och försvar helt ointresserad.
 Vilken roll ska LRF ha i en kris?
Emma Svensson
 Livsmedelsverket har ansvar för den övergripande planeringen för livsmedel och
dricksvatten vid en kris. Läser från krisinformations hemsida.
Annika Bergman
 Tillväxtverket, Jordbruksverket och MSB har en grupp som jobbar med frågan.
 Vi är samhällsviktiga.
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Lars Svensson
 Kortsiktigt behövs lika villkor.
 Långsiktigt tappar vi produktionskapacitet.
Anders Richardsson
 Vi är glada att du Martin ser mer av Halland.
 Det blir inga blommor men väl blomsterscheckar som tack.
§15 Appel We Effect och Ukraina
Anders Richardsson
 Jag är ambassadör för We Effect i Halland.
 Det är hjälp till självhjälp.
 Aldrig har det varit viktigare än nu att stödja.
 Lunchen är gratis men nyttja swishnumren.
 Välkommen till lunch!
§16 Ajournering
§17 Stämman återupptas
§18 Val av styrelseledamöter
Valberedningens Torbjörn Karlsson föredrog förslaget att antalet ledamöter ska vara sju (7)
stycken.
Stämman beslutade
att

antal ledamöter i regionstyrelsen skall bestå av sju (7) ordinarie ledamöter.

§19 Val av styrelseledamöter
Valberedningens Torbjörn Karlsson föredrog förslaget.
De som är föreslagna för nyval gör en kort presentation.
Linda Ericsson
 Växtodling
Joakim Dannegren
 Mjölk i AB plus skog.
Andreas Måttgård
 Dikor med så mycket bete som möjligt.
Stämman beslutade
att

välja följande ledamöter med mandattid ett (1) år

Anders Richardsson, Heberg, Falkenberg
Cecilia Bengtsson, Valinge, Varberg
Mathilda Clausén Wingård , Laholm, Laholm
Anders Claesson, Klastorp, Varberg

omval
omval
omval
omval
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Linda Ericsson, Fjärås, Kungsbacka
Joakim Dannegren, Krogsered, Falkenberg
Andreas Måttgård, Steninge, Halmstad

nyval
nyval
nyval

§20 Val av regionförbundsordförande
Valberedningens Torbjörn Karlsson föreslår omval av Anders Richardsson till och med
stämman 2023.
Stämman beslutade
att

välja Anders Richardsson som regionförbundsordförande med mandattid ett (1) år.

§21 Fastställande av arvode, traktamente och reseersättning
Torbjörn Karlsson föredrog valberedningens förslag.
Årsarvoden
Årsarvodet till regionförbundsordföranden fastställa av riksförbundsstyrelsen efter
rekommendation av riksförbundets valberedning.
Beträffande övriga styrelseledamöter föreslår valberedningen att styrelsen ska disponera 1.75
inkomstbasbelopp att fördela inom sig.
Dagarvoden med mera
Dagarvode utgår till regionstyrelsens ledamöter, revisorer, valberedningens ledamöter samt
övriga uppdrag för regionförbundets räkning.
Tid
Ersättning





1-13 timmar
252:- per timma

14-24 timmar
3528:-

Antalet timmar beräknas som antalet påbörjande timmar.
En timma räknas som påbörjad när mer än 30 minuter passerat.
Dagarvode utgår endast för hela timmar.
Telefonsammanträde enligt timarvode.

Traktamente och reseersättningar
Enligt LRFs riksförbundsstämmans beslut.
Stämman beslutade
att

följa valberedningens förslag.

§22 Val av revisorer
Torbjörn Karlsson föredrog valberedningens förslag.
Ordinarie:
Martin Hjalmarsson, Idala
Lars Björnberg, Laholm

omval
omval
7

Transaktion 09222115557468558116

Signerat BJ, SW, JB, MO

Personliga suppleanter:
Åsa Karlsson, Eldsberga (för Hjalmarsson)
Bengt Svensson, Tvååker (för Björnberg)

omval
omval

§23 Val av fullmäktige, ordinarie och ersättare till riksförbundsstämman
Torbjörn Karlsson föredrar valberedningens förslag.
Stämman beslutade
att

välja följande fullmäktige till riksförbundsstämman 2022 och fram till
regionförbundsstämman 2023

Anders Richardsson, Falkenberg
Linda Ericsson, Fjärås
Anders Claesson, Varberg
Cecilia Bengtsson, Varberg
Robin Arvidsson, LRF Ungdom
Ordinarie
att

välja följande ersättare i turordning till riksförbundsstämman 2022 och fram till
regionförbundsstämman 2023

Ersättare i turordning
1. Ulrika Persson, Falkenberg
2. Marcus Idoffson, LRF Ungdom
3. Joakim Bronelius, Breared
4. Erling Nilsson, Hylte
5. Joakim Dannegren, Krogsered
§24 Val av antal ledamöter i valberedningen
Stämman beslutade
att

antalet ledamöter i valberedningen ska vara sju (7).

§25 Val av valberedning
Stämman beslutade
att

välja följande valberedning inför ordinarie regionstämma 2023.

Mats Pålsson, Laholm
Dan Pettersson, Falkenberg
Helene Andersson, Varberg
Karl Jorlén, Hylte
Peter Andersson, Kungsbacka
Tommy Dahl, Halmstad
Björn Andersson, LRF Ungdom
att

till sammankallande i valberedningen välja Mats Pålsson.
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§26 Motioner
Motion nr 1 och 4 angående stödjande medlemskap i LRF från Tvååkers LRFavdelning respektive Sibbarps LRF-avdelning. Yttrande 1. Avdelningarna anser att
ytterligare en medlemsform, starkt nedskalat och kraftigt reducerat i pris, ska införas.
Susanne Thorsson
Yrkade
att

ge regionstyrelsen i uppdrag i samarbete med motionärerna göra en skrivelse till
gruppen som jobbar med att se över medlemsavgiftsmodellen,

att

innebörden i skrivelsen skall vara att skapa ett stödmedlemskap utan rösträtt och
medlemsförmåner, till en kostnad under 500 kronor.

Ordföranden ställde proposition på förslagen.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

motionerna därmed ska anses besvarade.

Motion nr 2 angående medlemmars rätt att nominera till regionstyrelsen från MorupStafsinge LRF-avdelning. Yttrande 2. Avdelningen anser att med tanke på svårigheterna att
rekrytera ska medlemmarna kunna nominera till regionstyrelsen.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

bifalla motionen.

Motion nr 7 angående inventering och dokumentation av äldre namn på
brukningsenheter från Karups LRF-avdelning. Yttrande 3.Avdelningen anser att äldre
namn på brukningsenheter ska bevaras.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

motionen är besvarad.

Motion nr 8 angående kompetenshöjning i lantbruksföretagen från Karups LRFavdelning. Yttrande 4. Avdelningen anser LRF ska agera för bättre kompetensförsörjning till
lantbruksföretagen.
Stämman beslutade
att

ska anses besvarad med vad styrelsen anfört.

att

motionen är besvarad.
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Motion nr 3 och 5 angående varg från Kungsäters LRF-avdelning respektive
Himledalens Östra LRF-avdelning. Yttrande 5. Avdelningarna anser att stort fokus ska
läggas på vargförvaltningen.
Johan Carlsson
yrkade på tilläggen
att

LRF på regional nivå tar fram klara och tydliga ersättningar till drabbade djurägare så
att även avlivning och kadaverhantering ersätts fullt ut,

att

djur som måste avlivas i efterhand ersätts då bonden alltid ska gå skadefri ur ett
vargangrepp.

Jens Gustafsson och Karl-Anders Hansson
yrkade på tilläggen
att

LRF Halland verkar för att berörda myndigheter tar fram en snabb och enkel ansökan
för rovdjursavvisande stängsel,

att

berörda myndigheter även bekostar uppsättning av dessa stängsel,

att

LRF Halland kräver att berörda myndigheter har en beredskap för att göra
akutinsatser med lapptyg och akutnät och att dessa finns i tillräcklig mängd, samt

att

LRF Halland genomför ett aktivt kommunikationsarbete för att upplysa medlemmarna
om dess rättigheter i samband med rovdjursangrepp.

Ulrika Algothsson
 Tack för bra gruppdiskussioner.
 Styrelsen tar till sig attsatserna.
Stämman beslutade enligt styrelsens reviderade förslag
att

bifalla motionerna och därmed fortsätta ha en aktiv dialog i frågan från LRF Hallands
sida med myndigheterna,

att

LRF på regional nivå tar fram klara och tydliga ersättningar till drabbade djurägare så
att även avlivning och kadaverhantering ersätts fullt ut, samt

att

djur som måste avlivas i efterhand ersätts då bonden alltid ska gå skadefri ur ett
vargangrepp,

att

LRF Halland verkar för att berörda myndigheter tar fram en snabb och enkel ansökan
för rovdjursavvisande stängsel,

att

berörda myndigheter även bekostar uppsättning av dessa stängsel,
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att

LRF Halland kräver att berörda myndigheter har en beredskap för att göra
akutinsatser med lapptyg och akutnät och att dessa finns i tillräcklig mängd, samt

att

LRF Halland genomför ett aktivt kommunikationsarbete för att upplysa medlemmarna
om dess rättigheter i samband med rovdjursangrepp.

Motion nr 9 angående varg från Källsjö-Ullareds LRF-avdelning. Yttrande 6.
Avdelningen anser att LRF måste göra allt för att stoppa vargens utbredning.
Stämman beslutade
att

att motionen härmed ska anses vara besvarad.

Motion nr 10 angående fåglar- och artskyddsförordningen från Årstads LRF-avdelning.
Yttrande 7.Avdelningen anser att Sverige inte ska hårdare regler än övriga EU.
Stämman beslutade
att

att motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.

Motion nr 6 angående stärka jordbruksmarkens skydd från Frillesås-Åsa LRFavdelning. Yttrande 8. Avdelningen pekar på värdet att slå vakt om och bevara åkermarken.
Johan Steen
 Det handlar om enskilda villor utan större exploateringar där man går runt miljöbalken.
Anders Richardsson
 Tack för motionen.
 Bra diskussioner runt bordet med olika parter.
 Det byggs mycket solenergi på åker.
 Det är valår i år.
 Våra frågor är aktuella.
Henrik Arnesson
 Det är en viktig fråga.
 Miljöbalken ska följas angående åker.
 Det är en svår balansgång.
Stämman beslutade
att

att avslå motionen.

§27 Övrigt
Lars Svensson
 Vi vill göra reklam för Sibbarpsfestivalen den 27:e augusti.
 Bonnakamp i tremannalag.
 Pris till finaste dräkten.
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Cecilia Bengtsson
 Framför tack till Anders Rickardsson för det gångna året.
 Tack till personalen.
§28 Utmärkelser
Årets lokalavdelning:
Köinge-Okome-Svartrå
Motivering
En avdelning som hade satt upp ett mål för sin verksamhet att pandemin och restriktioner inte
skulle hindra dem från vårt primära uppdrag att hålla samman bygden och skapa förutsättningar för nätverkande medlemmar emellan.
Jens Gustafsson
 Jätteroligt!
 22:e oktober blir det skördefest.
 Tack så mycket!
Signe och William Kählers donation
Helen Gustafsson
Hans Svensson, ordförande Halmstads kommungrupp över lämnar priset.
Motivering
För lokalt engagemang i LRF och drivet företagande med växtodling, grönsaker och
gårdsbutik.
Helen Gustafsson
 Blev förvånad.
 Väldig ära.
 Tack så mycket!
Silvernålar:
Ulrika Regen, postumt
Motivering
Hon var ledamot i LRF s regionstyrelse 2003-2009 där hon tillsammans med dåvarande
regionchef Magnus Nordgren lade grunden till det som idag är det så viktiga omsorgsarbetet.
Hon har även varit aktiv i lokalavdelningen, Falkenbergs kommungrupp och suttit i
Hushållningssällskapet Hallands styrelse på ett LRF mandat. Samt en period i Växa Hallands
styrelse.
Hemma på gården var det ständig utveckling och aldrig rädsla för att testa nya grepp, tog
gärna emot praktikanter och studiebesök som till exempel länsledningen.
Ulrika hade ett brinnande intresse och engagemang för de gröna näringarna.
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Bo Karlsson
Motivering
För långt och engagerat arbete som bland annat revisor i regionförbundet samt engagemang i
branscherna.
Bo Karlsson
 Tagit på mig kavajen dagen till ära.
 Tack ska ni ha!
 Anders Nilsson
 Motivering
 Till en silverräv med brinnande engagemang och en framgångsrik företagare.
Anders Nilsson
 Väldigt ärande.
 Omsorgsfrågan – ha koll på grannarna.
 Vi ska ta oss igenom detta elände.
 Tack!
Silvernålarna till Bo Karlsson och Anders Nilsson fästes på kavajerna av landshövdingen.
§29 Landshövding Brittis Benzler – några punkter ur anförandet





















Jag kommer direkt från Berte kvarn.
Det säkerhetspolitiska läget.
Rysslands agerande.
Vi bestämmer själva som land.
Vi utsätts för påverkan.
Vi ska vara källkritiska.
Vi ska se över vår egen beredskap.
Länsstyrelsen möter många av er dagligen.
Livsmedelsförsörjning – viktigt att stötta lantbruksnäringen.
Det var naturligt för mig att tillskriva landsbygdsministern.
Svårt att sia om vad som händer.
Jag hoppas få möta LRFs ledning snart.
Civil beredskap, mat på bordet.
Kriget och krisen berör oss alla.
Glad att jag bor i ett land som jag inte behöver fly ifrån.
Det är en tragedi att grannar(lands) flyr.
Pandemin är inte över, vaccinera dig.
Vi ska möta krisen som samhälle, stödja varandra.
Vi måste agera som medmänniskor.
Hoppas på fortsatt gott samarbete.

Diskussion
Per Nilsson
 Vi hör inget från MSB om livsmedelsförsörjningen.
 Livsmedelsverket verkar ha inställningen att mat finns i Europa.
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Landshövdingen
 Länsstyrelsen har ett nära samarbete med MSB.
 Tror inte det finns okunskap.
Lars Svensson
 Det behövs mer mat i världen.
 Vi behöver snabbare handläggningstider för investeringar.
 Vi ska prioritera det som sätter fart på ekonomin.
Anders Richardsson tackar och lämnar över boken ”Med gemensamma krafter”.
§30 Avtackning
Sofia Warefelt
 Presidiet tackar för sig och för en trevlig stämma.
Anders Richardsson
 Viktigt med tydligt presidium.
Vänder sig till de som lämnar regionstyrelsen med personliga ord till var och en.
Göran Lagerstedt
 Anders Richardsson har varit en riktigt bra ordförande!
Ulrika Algotsson
 Det är inspirerande att vara förtroendevald.
Magdalena Pettersson
 Stort tack!
§31 Avslutning
Anders Richardsson
 Tack till personalen och styrelsen.
 Välkomna ni som är nyvalda.
 Kul med fysisk stämma.
 Tack för i dag.
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Vid protokollet

-------------------------------------Birgit Jönsson
Protokollssekreterare

-------------------------------------Sofia Warefelt
Stämmoordförande

-------------------------------------Morgan Olsson
Justerare

-------------------------------------Joakim Bronelius
Justerare
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