JÖNKÖPINGS LÄNSFÖRBUNDSSTÄMMA
Huskvarna Folkets Park fredag 21 mars 2014
Stationsgatan 24, 561 33 Huskvarna

Välkomna till stämman
Program
09.00

Fullmäktigeanmälan och kaffe

10.00
Stämman öppnas
		
Länsförbundets ordförande Mikael 		
		
Bäckström och regionchef Gunnar Lans
		Stämmoförhandlingar
12.00

Lunch

13.00		

Stämmoförhandlingarna fortsätter

15.00		
Kaffe och tårta för att fira LRF Jönköping
		80 år
17.00		

Avslutning

Föredragningslista
1.

Stämman öppnas

2.

Val av ordförande, vice ordförande samt anmälan av styrelsens val av stämmo-		
sekreterare och protokollsekreterare vid stämman

3.

Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll

4.

Godkännande av föredragningslista

5.

Fastställande av röstlängd

6.

Frågan om stämman är i behörig ordning utlyst

7.

Styrelsens förvaltningsberättelse

8.

Revisorernas berättelse

9.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

10.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

11.

Information om arvoden åt ledamöter av styrelsen, åt revisorerna och åt 		
ledamöterna av valberedningen jämte regler för traktamenten och
resersättningar

12.

Fastställande av antal ledamöter i länsförbundsstyrelsen

13.

Val av styrelseledamöter

14.

Val av länsförbundsordförande

15.

Val av revisorer jämte suppleanter

16.

Fastställande av antal ledamöter i valberedningen

17.

Val av ledamöter i valberedningen

18.

Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen

19.

Val av fullmäktige jämte ersättare till riksförbundets stämmor

20.

Behandling av inkomna motioner

21.

Övriga frågor

22.

Länsförbundsstämman avslutas

Årsberättelse 2013

Vi är på rätt väg

Stig-Erik Carlsson, Ordf. Mikael Bäckström, Lena Ahnstedt, Ida Rantonen, Patrik Jönsson, Vice ordf. Anna Samuelsson och Bo Arvidsson

Vi i LRF Jönköping har en vision om att ”År 2020 är landsbygden attraktiv med
lönsamma företag som aktivt brukar jord och skog”. 2013 var ett år i rätt riktning
för att uppnå vår vision. Flera lokalavdelningar tog chansen till en nystart. Genom
Framtidskvällar har man diskuterat landsbygdsfrågor och det lokala engagemanget
för att spetsa verksamheten. Vi har även sett en positiv utveckling av länets kött- och
mjölkproduktion där lönsamheten har ökat. Även efterfrågan av skogens produkter
ökat. Dessutom har vi startat nya satsningar, inom Lean production och Ägarskifte
för att stärka företagandet. Vi jobbar beslutsamt vidare för dig som företagare och
boende på landsbygden.
Mellanvalsdebatt
2013 rivstartade med en mellanvalsdebatt på Elmia i Jönköping. 600 bönder
kom för att lyssna till de olika partiernas
jordbruksansvariga, landsbygdsminister
Eskil Erlandsson och förbundsordförande Helena Jonsson. Det var en start inför
valåret 2014 där de olika partierna fick
debattera viljan att skapa goda förutsättningar för svensk livsmedelsproduktion.

LRF i Maramö
När Alliansen samlades i Annie Lööfs
föräldrahem i Maramö fick LRFs rundbalskonst med tydliga budskap till politikerna stor uppmärksamhet, i TV, tidningar och i sociala medier. Syftet var att
uppmärksamma vikten av den svenska
landsbygden och vad den ger: bra, säker
mat, arbetstillfällen och öppna landskap.

Bonde på köpet
LRF lanserar appen som hjälper konsumenten att direkt i mataffären ta reda på
om en produkt innehåller svensk råvara.
Konsumenten skannar varan och får då
uppgifter om ursprunget i sin smarta telefon. Appen är en del i en större satsning, Få en bonde på köpet. Läs mer om
satsningen på www.bondepakopet.se
Länsförbundsstämma
Temat för Länsförbundsstämman var
Folk i rörelse med fokus på kärnan i organisationen - folkrörelsearbetet. Och
det finns kraft i LRFs lokalavdelningar.
Hela 31 motioner med olika teman behandlades. Lunchen tillagades av elever
från Aleholmsskolan med tema Jorden
runt på småländska råvaror.
Jorden & skogen i stan
800 elever från mellanstadiet besökte
Jorden & skogen i stan i Jönköpings
stadspark. Vid olika stationer lärde de sig
mer om lantbruket och var maten kommer ifrån, från jord till bord.
Utbildning
LRF gläds åt att det satsas på Naturbruksgymnasierna i länet och har under året
haft en viktig påverkansroll som näringslivets representant i yrkesråd och
ledningsgrupper. Ungdomar som vill utbilda sig för jobb i de gröna näringarna
skapar framtidstro för branschen.
Lyckat Ung & Grön
Ung & Grön har avslutats under 2013.
Ungdomar mellan 18-35 år har fått
chansen till kompetensutveckling för att
bli och utvecklas som företagare inom
de gröna näringarna. En lyckad satsning
med över 550 deltagare, 52 olika träffar
och 22 nystartade företag.

Lokalavdelningarnas Framtidskvällar
13 lokalavdelningar har hittills genomfört en Framtidskväll. Det är en process
som bygger på medlemmarnas eget inflytande och ger möjligheter till utveckling i avdelningen. Det kan leda till nya
samarbeten samt ge fler och mer engagerade medlemmar. Nyvalda i lokalavdelningarna har bjudits in till en kick-off
med studiebesök hos mjölkproducenten
Magnus Johansson i Mellby Backegård,
Reftele.
Coaching och företagsutveckling
Mer än 30 personer har under året blivit coachade för att genom egna målsättningar på sikt nå mer framgångsrika
affärer. Två nya satsningar för företagsutveckling har etablerats i form av Ägarskifte med förnuft och känsla samt Lean
production. Satsningarna på mjölk, kött,
turism (Aktiva leder), biodling och energi fortsätter under 2014.
Vilt
Första vargangreppet på får skedde i
länet och LRF jobbade aktivt med de
drabbade samt påverkan för skyddsjakt. I
satsningen Viltstammar i balans har 800
personer deltagit vilket bådar gott för en
bättre skogsskötsel i framtiden. LRF har
antagit en ny vildsvinspolicy som det går
att läsa mer om på www.lrf.se/jonkoping.
Nätverk och forskning
Under året har samarbetet med Internationella Handelshögskolan, Jordbruksverket och länsstyrelsen utvecklats. Förenklingsresan som gjordes tillsammans
med Jordbruksverket startade på Stickelösa gård i Jönköpings län och under
2014 ser vi fram emot effekter på gårdsnivå.

Årsstämma
Länsförbundets årsstämma hölls fredagen den 22 mars på Kulturhuset, Sävsjö.
205 av länsförbundets 238 fullmäktige
var närvarande. Stämman behandlade
31 motioner. De handlade om redovisningsprinciper för LRF:s länsförbund,
ökad tilldelning av medel till lokalavdelningarna, vildsvinsproblemen, Marieholmskogens naturreservat, avsättning
till naturreservat, motorsågskörkort,
vindkraft, vattenskyddsområde för Vättern, papperskatt, köttskatt, kommunernas miljökontroll av lantbruk, telefon
på landsbygden, intrångsersättning vid
kraftledningsanläggning, elnätsmonopolet, vision för de gröna näringarna,
medlemsförmåner,
jordbruksverkets
uppdrag, återbetalning av gårdsstöd,
vattenägande och fiske, landsbygdens
näringars syn på sitt eget värde, arbetsgivar- och arbetsledarutbildning, bättre
service och samordning mellan myndigheter samt myndigheters lokala närvaro
i form av Landsbygdskontor, utbildning
kring den kooperativa företagsformen
och jordbruk som miljöfarlig verksamhet. Därtill behandlas och antogs förslag
om nya stadgar för länsförbundet.
Insamling till förmån för Kooperation
Utan Gränser gav totalt 19 595 kr varav 5
000 kr vardera från Swedbank, Landshypotek och Länsförsäkringar.
Vid stämman utdelades stipendier och
belöningar enligt följande:
LRF:s silvernål:
Per Eklund, Ölmstad
Lars Johansson, Ingatorp
Kjell Karlsson, Linderås
Diplom och prischeck till Årets Bondeföretagare utdelades till bröderna Carl,

Simon och Olle Hyltbring med företaget
Bröderna Hyltbrings Alltjänst.
Bernhard Ekströms-stipendiet delades
ut till:
Yvonne Magnusson, Reftele.
Årets lokalavdelning blev Ölmstads LRF
som på ett imponerande sätt engagerar
många medlemmar i de olika aktiviteter
som genomförs och har en utåtriktad
verksamhet för att visa lantbrukets roll i
lokalsamhället.
Premier för bästa medlemsvärvning 2013
tilldelades lokalavdelningarna FryeleNydala, Bottaryd och Bellöortens LRFavdelningar.
LRFs och Länsförsäkringars pris, ”Säker
Bonde” för gott säkerhetsarbete på gården, tilldelades Marcus Henrysson Eksjö.

Länsförbundets styrelse
Styrelsen, som utgörs av stämmovalda ledamöter, har under det gångna verksamhetsåret sammanträtt nio gånger. Styrelsen har utgjorts av:
Mikael Bäckström, länsförbundsordförande, Galthult, Haurida		
-2015
Anna Samuelsson, vice ordförande, Kalset, Skeppshult			
-2014
Stig-Erik Carlsson, Brändemåla, Myresjö					-2014
Lena Ahnstedt, Häggatorp, Sävsjö					-2014
Ida Rantonen, Burseryd (LRF Ungdom)					
-2014
Bo Arvidsson, Lilla Segerstad, Reftele					
-2015
Patrik Jönsson, Högagärde						-2015
Sekreterare och kassör
Kassör, Gunnar Lans
Sekreterare, Anders Råsberg
Revisorer
Tommy Ingvarsson, Grimmestorp, Bruzaholm
Ingemar Karlsson, Torrarp, Adelöv t.o.m. juli 2013
Kenneth Johansson, Västanhaga Rydaholm fr.o.m. augusti 2013
(Kennet Leion, Hacklarsbo Månsarp)
(Kenneth Johansson Västanhaga Rydaholm, suppleant tom juli 2013)
Ombud till riksförbundsstämman
Ordinarie:			
Mikael Bäckström, Galthult, Haurida
Lena Ahnstedt, Häggatorp, Landsbro
Bo Arvidsson, Lilla Segerstad, Reftele		
Anna Samuelsson, Kalset, Skeppshult
Patrik Jönsson, Högagärde, Bodafors
Sanna Soleskog, Tranås
Ida Rantonen, Burseryd
Suppleanter i turordning
Stefan Karlsson, Nässjö
Per-Olof Gustafsson, Lekeryd
Bo Rudolfsson, Vaggeryd-Gnosjö
Björn Karlsson, Värnamo, personlig suppleant för Ida Rantonen, LRF Ungdom

Valberedningen
LRF Mandat
Börje Svensson, Tenhult
Gunnar Nordkvist, Hok
Bo Johansson, Rörvik
Göran Pettersson, Värnamo
Lars Elmsjö, Norra Solberga
Ekonomiska föreningarna
Kjell Axelsson, Tranås
LRF Ungdom
Anna Eriksson, Gislaved
Ordförande och sammankallande är Bo Johansson, Rörvik, och vice ordförande
Göran Pettersson, Bor.

Jönköpings länsförbunds representation 2013
LRFs regionala rådet
Mikael Bäckström

Länets fiskevattenägarförbund
Lena Ahnstedt, Sävsjö

Viltförvaltningsdelegationen tom
2014
Bo Arvidsson
(Bo Adolfsson)

Länets bygdegårdsdistrikt
Lennart Nilsson, Ingatorp

Skogsstyrelsens distrikt
Bo Arvidsson
(Carina Johansson)
Arrendenämnd 2011-2014
Jordägarna: Bo Adolfsson, Helen Lantz
Arrendatorer: Bengt Fischer Tenhult,
Per-Anders Fridh Aneby, Mats Svensson
Korsberga, Fredrik Alvarsson Landsbro
KY-utbildning och naturbruksgymnasiernas yrkesråd, Jönköpings län
Anna Samuelsson (Ida Rantonen LRF
Ungdom)

Vättervårdsförbundet
Länsförbundet samarbetar med Östergötlands länsförbund.
Ordinarie styrelseledamot: Åsa Wolgast
Broberg, Östergötland, suppleant Anders Råsberg
Luftvårdsförbund (LRF står för medlemsskapet och Södra betalar halva
avgiften)
Lena Ahnstedt
Emåförbundet
Lena Ahnstedt

Resultaträkning
2013

2012

Medlemsavgifter

522 770

520 758

S.a intäkter

522 770

520 758

Verksamhetens kostnader

-522 770

-520 758

Redovisat årsreultat

0

0

2013-12-31

2012-12-31

Andel LRF, Förening u.p.a

300

300

S.a tillgångar

300

300

Eget kapital

300

300

S.a skulder och eget kaptial

300

300

Verksamhetens intäkter

Balansräkning

Tillgångar

Skulder och eget kapital

Jönköping den 24/2 2014

Revisionsberättelse
Till länsförbundsstämman i Lantbrukarnas Regionförbund i Jönköping,
organisationsnummer 826000-2269 (ideell förening).
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Lantbrukarnas Regionförbund i Jönköping för år 2013. Det är styrelsen som har ansvaret
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel.
En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.
Föreningens redovisningsrutiner, redovisningsprinciper och rutiner för intern kontroll är enhetliga med och integrerade i Lantbrukarnas Ekonomi AB:s redovisningssystem och rutiner. Av bolagsstämman utsedda revisorer har genomfört siffergranskning och revision av redovisningen i Lantbrukarnas Ekonomi AB. Vår bedömning
och vårt uttalande nedan, vilar i detta avseende på den siffergranskning som utförts
av revisorerna i Lantbrukarnas Ekonomi AB.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen eller på annat sätt har handlat i strid
mot lagar eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för
våra uttalanden nedan.
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för föreningen, och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Jönköping den 25/2 2014

Valberedningens protokoll
Protokoll fört vid sammanträde med valberedningen för Jönköpings
länsförbund av LRF den 5/12 2013 samt den 15/1 2013 på Länsförbundets expedition i
Jönköping.
Närvarande: Göran Pettersson, Lars Elmsjö, Börje Svensson, Gunnar Nordqvist, Kjell Axelsson, (ej
5/12) Bo Johansson samt Anna Eriksson.
§1

Öppnande
Ordföranden Bo Johansson hälsade alla välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat

§2

Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Gunnar Nordqvist

§3

Val av justeringsman
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Göran Pettersson och 		
Börje Svensson

§4

Val av stämmofunktionärer
Valberedningen beslöt att föreslå:
Lars Engqvist, Åseda till ordförande på länsförbundsstämman
Viktoria Josefsson, Väcklinge, Reftele, till vice ordförande på densamma

§5

Styrelsens storlek
Valberedningen beslöt att föreslå stämman:
Att styrelsens storlek ska minskas till 6st ledamöter

§6

Arvoden
Valberedningen beslöt att föreslå stämman att följa riksförbundets beslut vad det 		
gäller ersättningar vid resor, arvoden och traktamenten

§7

Länsförbundets styrelse
Valberedningen beslöt:

Att

till stämman föreslå följande ledamöter på en mandattid av 2 år:
Anna Samuelsson, Kalset, Skeppshult			
Omval
Krister Ek, Komstad, Sävsjö				
Nyval
		
Att
till ungdomsledamot på en mandattid av 1 år välja:
Ida Rantonen, Trehörnahult, Burseryd			
Omval
§8

Länsförbundsordförande
Valberedningen beslöt:
Att föreslå stämman omval av Mikael Bäckström, Vireda Aneby, på en mandattid 		
av 1 år

§9
Att

Att

§ 10

Revisorer
Valberedningen beslöt:
föreslå stämman val av ordinarie revisorer:
Tommy Ingvarsson, Grimmestorp, Bruzaholm
Kenneth Johansson, Västanhaga, Rydaholm

Omval
Nyval

föreslå stämman val av suppleanterna:
Per Stålhammar, Stenberga, Vetlanda		
Gunnar A Johansson, Fagerslätt, Tenhult		

Omval
Nyval

Fullmäktige till riksförbundsstämman
Valberedningen beslöt att föreslå stämman följande som fullmäktige:
Mikael Bäckström, Vireda Aneby
Bo Arvidsson, Lilla Segerstad, Reftele
Krister Ek, Komstad, Sävsjö
Anna Samuelsson, Kalset, Skeppshhult
Patrik Jönsson, Högagärde, Bodafors
Sven-Inge Ågren, Prästkulla, Eksjö
Ida Rantonen, Trehörnahult, Burseryd

Att suppleanter ska vara i turordning:
Ulf Andersson, Äpplaryd, Tranås
Elfrida Bengtsson, Solstigen, Korsberga
Lova Göransdotter, Galtås, Tranås
Carina Johansson, Boda, Vaggeryd
Och att Lova Göransdotter även är personlig suppleant för Ida Rantonen (LRF Ungdom)
§ 11

Föredragande på stämman
Valberedningen beslöt att utse Bo Johansson som ordinarie föredragande 		
med Göran Pettersson som suppleant

§ 12

Övriga frågor
Valberedningen beslöt att föreslå stämman att vid behov i samband med 		
motionsbehandlingen utse en beredningsgrupp

§ 13

Sammanträdet avslutas
Ordföranden Bo Johansson tackade de närvarande och förklarade
sammanträdet avslutat.

MOTION NR 1

MOTION Nr 1, REFTELE LRF-AVDELNING

Solidarisk finansiering till praktikvärdar
Lantbruksbranschen har ett gemensamt praktikansvar för naturbrukselever. Det är viktigt att eleverna vid naturbruksgymnasierna får en bra
praktisk kompetens. De lantbrukare som tar emot praktikanter behöver
ekonomisk kompensation för den effektivitetssänkning som uppkommer.
Då branschen åtagit sig ett gemensamt ansvar att erbjuda praktik under
utbildningen måste också näringen hitta ett sätt att gemensamt finansiera
praktiken.
Det är stor risk att antalet praktikvärdar minskar om vi inte hittar ett system för solidarisk finansiering. Vi har ingen färdig lösning för hur det ska
gå till men ett fungerande exempel är skogsnäringen där SLA administrerar ersättning från näringen till praktikvärdarna.
LRFs riksförbundsstyrelse svarade på en motion år 2012 att de ska arbeta
för en ”solidarisk finansiering av de praktikvärdar som tar emot praktikanter inom jordbrukets grundutbildning.”
Vi yrkar
att

LRF redovisar hur arbetet fortskrider och om problemet med
finansieringsvägar är löst.

Efter stämman 2012 tog Riksförbundsstyrelsen uppdraget att analysera alternativa möjligheter till finansiering för att hitta en mer rättvis modell för
kollektiv finansiering. Detta uppdrag kopplades ihop med landsbygdsföretagandeutskottets uppdrag att se över behoven för att anta utmaningen
att säkerställa att elever som går igenom utbildningssystemet har rätt kompetens och praktisk erfarenhet. I detta arbete togs beslutet att i stället för
att hitta system för ekonomisk finansiering av praktikvärdar satsa på att
bemanna förtroendevalda till naturbruksgymnasiernas lokala programråd
i syfte att stötta naturbruksskolorna med kompetens och kontaktnät. Det
föreslås vara ett mer effektivt sätt att komma åt problematiken som beskrivits i stämmouppdraget.
Länsförbundet tycker det är bra att branschens representanter i olika lokala programråd erhåller likvärdigt stöd i form av arvode och kompetensutveckling från LRF centralt. Länsförbundet har via det lokala programrådet för gymnasieskolan medverkat vid utformning av utbildningsplaner,
bidragit i ansökningar och handledarutbildning för praktikvärdar samt
deltagit i en gemensam träff för landet.
Länsförbundet delar motionens oro och konstaterande att det finns en
risk att antalet praktikvärdar minskar och att lantbruksföretagare efterlyser ekonomisk kompensation för den effektivitetssänkning som uppkommer. Vi ser även att det tillkommer nya praktik-varianter där skoljordbruken läggs ner och ersätts med att all praktik sker på gårdarna, då mot
ersättning från skolan. Frågan är därmed fortsatt aktuell.
Vi anser därmed inte att det är tillräckligt med en satsning på naturbruksgymnasiernas lokala programråd utan efterlyser en analys som behandlar möjligheten med en solidarisk finansieringsmodell för praktikvärdar
inom jordbrukets grundutbildning.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

länsförbundet härmed har redovisat hur arbetet med finansieringsvägar har fortskridit.

att

LRF Jönköping, i LRFs nationella nätverk för lokala programråd,
driver frågan om solidarisk finansiering.

YTTRANDE MOTION NR 1

LÄNSFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG MOTION Nr 1

MOTION NR 2

MOTION Nr 2, SKÄRSTAD LRF-AVDELNING

Vattenskyddsområde för Vättern
Det beslutade vattenskyddsområde för Vättern innebär en 50 meters
skyddszon runt Vättern samt uppströms runt alla vattendrag intill 24 timmars rinntid till Vättern. Inom detta område krävs tillstånd för användning av kemiska bekämpningsmedel. Detta beslagtar gammal ägande- och
brukningsrätt och medför nedsatt fastighets- och arrendevärde.
Enligt Länsstyrelsens beslut ska eventuella ersättningsanspråk regleras i 31
kap. Miljöbalken. Anspråk på ersättning görs hos Mark- och miljödomstolen. Detta är troligen inte möjligt att göra som enskild markägare och det
måste därför vara en uppgift för LRF att stödja sina medlemmar.
Man silar mygg och sväljer kameler! Det finns inga påvisade skadliga ämnen från jordbruk och fruktodling till Vättern. Det finns större hot för
Vättern –trafik, farligt gods, gruvdrift, prov-borrningar, virkesupplag och
försvarets flygövningar. Biltrafikens avgaser förs ut över Vättern med markozon efter högtrycksdagar. Saltet, däck och asfaltsslitage.
Försvarets flyg och skjutövningar har inneburit att Vätterns botten är som
ett skrotupplag med bl.a. blindgångare. Enligt dykare som med djupvattenkamera på 90 meters djup dokumenterat två lådor fyllda med tändhattar innehållande kvicksilver inkapslat i ett metallhölje. Vad händer med
Vättern när detta rostar sönder? En uppgift för myndigheter att kontrollera dessa uppgifter.
Vid Aspa bruk i Olshammar i norra Vättern finns enorma virkesupplag.
Processvatten från papperstillverkningen tillför Vättern c:a 500 liter/
sekund!Den gruvdrift som nu beslutats vid Norra Kärr norr om Gränna
kommer att resultera i ett 180 m djupt hål och brett som 25 Dalhallaområden. Restprodukter och enorma gråbergsupplag. En viktig faktor för
Vättern är att sprickbildningen från bildandet av Östra Vätterbranterna
går från öster snett ner till Vättern.
Provborrningar! Det var fel av länsstyrelsen att godkänna ett enda provhål.
Tänk om man hittat järnmalm och beslutat om gruvdrift. Vad hade hänt
med Vättern med tanke vad man fått göra med Kiruna, där hela staden fått
flyttats med risken för gruvras.
Värdet av denna gruvdrift ger endast 1½ promille till markägaren och vi/
staten ½ promille. Den stora vinsten på c:a 25 miljarder går till gruvbolaget i Canada. Det är viktigt att rikspolitiker tar sitt ansvar och ändrar den
uråldriga minerallagen från 1600 talet.

att

LRF kraftfullt verkar för intrångsersättning skall erläggas till
markägare.

att

motioner sänds vidare till LRFs riksförbundsstämma.

MOTION NR 2

Vi yrkar

YTTRANDE MOTION NR 2

LÄNSFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG MOTION Nr 2
När arbetet med inrättande av vattenskyddsområde för Vättern började
2007 fanns ett förslag om skyddszon på 100 meter primär zon plus 200
meters sekundär zon runt sjön och alla vattendrag. Förslaget innebar
krav på förbud, anmälan eller tillstånd för ett trettiotal olika verksamheter inom dessa 300 meter. Efter ett intensivt arbete från LRF återstår idag
en enda föreskrift som rör lantbruket – krav på tillstånd för användning
av kemiska bekämpningsmedel inom 50 meter från sjön och vattendrag.
LRF har också lyckats få in kravet på tillstånd i själva föreskrifterna vilket
gör det möjligt att få ersättning för de eventuella inskränkningar i verksamheten som kan drabba vissa företag.
Krav på tillstånd för användning av kemiska bekämpningsmedel kan inte
användas av en myndighet för att förbjuda användning men däremot kan
det innebära att vissa preparat inte blir tillåtna eller att det ställs krav på
den tekniska utrustningen.
Precis som motionären påpekar har man inte funnit rester av bekämpningsmedel i Vätten vilket rimligen bör innebära att man kommer att
kunna få tillstånd för fortsatt användning av bekämpningsmedel. Kostnaden för ett sådant tillstånd bestäms, för vår del, av Jönköpings kommun
och är ett av många viktiga områden för kommungruppen att diskutera
med kommunen.
Eftersom föreskriften med krav på tillstånd för användning av kemiska
bekämpningsmedel inte ger en allmän nedsättning av möjligheterna till
fortsatt drift för fastigheter inom det berörda området finns ingen möjlighet att kollektivt söka ersättning. Detta måste ske av den enskilde företagare som drabbas av inskränkningar men länsförbundet är givetvis
beredda att stödja medlemmarna.
När det gäller motionärens synpunkter angående ersättning vid gruvdrift
instämmer styrelsen i motionärens åsikt och hänvisar till svar på motion
gällande gruvdrift från Tabergs Bergslag.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

motionen härmed är besvarad.

Allemansrätten
De senaste åren har vi vid flera tillfällen kunnat läsa i lantbrukspressen hur
främst utländska så kallade turistföretagare utnyttjat allemansrätten på ett
sådant sätt att skador åstadkommits på skog och grödor, att omfattande
nedskräpning förekommit och att eldning har förekommit med brandrisk
som följd.
Allemansrätten är en rätt för enskilda personer att vistas i skog och mark.
Organiserad kommersiell verksamhet ska inte omfattas av allemansrätten
och LRF måste arbeta för att sådan verksamhet endast kan tillåtas efter
överenskommelse med berörda markägare. Det måste också bli enklare
att avhysa dessa grupper.
Vi yrkar
att

Länsförbundet kraftfullt arbetar för att allt kommersiellt utnyttjande av allemansrätten utan markägarens tillstånd förbjuds.

MOTION NR 3

MOTION Nr 3, TABERGS BERGSLAG LRF-AVDELNING

YTTRANDE MOTION NR 3

LÄNSFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG MOTION Nr 3
Länsförbundsstyrelsen delar motionärens synpunkter när det gäller kommersiellt utnyttjande av allemansrätten. Samtidigt värnar LRF om allemansrätten och välkomnar allmänhet, friluftsliv och friluftsorganisationer
att vistas i skog och mark enligt allemansrättens grundregel ”inte störa inte förstöra”.
Under de senaste 20 åren har skogen fått nya ekonomiska värden som anknyter till allemansrätten; ett samlarvärde (bär och svamp) och ett upplevelsevärde (turism). LRF anser det dock vara felaktigt att företag kan bedriva storskalig bärplockning eller turistaktiviteter på annans mark med stöd
av allemansrätten. Allt företagande ska bedrivas enligt företagsekonomiska
principer - inte allemansrättsliga. Om en förtagare vill bedriva en verksamhet på någon annans mark är det givetvis ett rimligt krav att först fråga berörda markägare om det att det är ok och vid behov göra överenskommelser. LRF anser det vara felaktigt att kommersiella aktörer åker snålskjuts på
den traditionella allemansrätten som skadas av detta missbruk. Därför vill
LRF ändra lagen så att organiserad kommersiell verksamhet inte inryms
inom allemansrätten
LRF har under de senaste åren i ett flertal dialogmöten angående allemansrätten som letts av Naturvårdsverket. LRF har också deltagit i en hearing på Riksdagen och gjort en mängd uppvaktningar hos politiker och
ansvarigt departement. På dessa möten har bl.a. det regelverk som kringgärdar allemansrätten diskuterats samt hur dialogen kan underlättas mellan markägare och nyttjare av allemansrätten. Vi anser att vi fått gehör
för att dialog med markägaren är nödvändig när någon vill bedriva en
verksamhet som riskerar att skada hennes eller hans mark. Detta kan tyckas
självklart, men tyvärr har kunskapen om vad som är allemansrätt minskat
markant under senare tid.
Arbetet har resulterat i ett visst medhåll från riksdag och regering och i regeringens skrivelse 2012/13:51om ”Mål för friluftspolitiken” pekar man på
vikten av samarbete mellan företagare, organisationer och fastighetsägare
så att parterna kommer överens innan en verksamhet. etableras. LRF har
också tagit fram en mall för avtal när det gäller nyttjande av annans mark
för kommersiella ändamål. Både länsförbundet och riksförbundet har för
avsikt att fortsatt arbeta med frågan.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Mineralbrytning och mineralprospektering
I trakten kring Jönköping har under de senare åren flera företag fått tillstånd för prospektering. Vi markägare har mycket små möjligheter att hindra provborrning m.m. Ofta sker denna verksamhet av små utländska bolag som har mycket lite ansvar för de skador som åstadkommes i markerna.
I några fall har bolagen gjort konkurs och det finns ingen som har ansvar
för ev. skador.
Vid denna typ av verksamhet är det rimligt att företagen deponerar ett
rejält belopp för att täcka ev. framtida skador. Vi önskar också att LRF arbetar för att markägare ska få en större ersättning vid ev. framtida brytning,
likaså att staten garanteras en rejäl ersättning. Ofta lämnar de utländska
bolagen en orimligt liten del av vinsten i Sverige.
Lagar och regler måste ändras så att markägarnas och samhällets intressen
styrks!
Vi yrkar
att

Länsförbundet arbetar för att nuvarande lagstiftning
ändras/skärps så att markägarnas och samhällets intressen
styrks.

MOTION NR 4

MOTION Nr 4, TABERGS BERGSLAGS LRF-AVDELNING

YTTRANDE MOTION NR 4

LÄNSFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG MOTION Nr 4
Länsförbundsstyrelsen delar helt motionärens synpunkter. Gruvnäringen
har under lång tid varit betydelsefull för Sverige. För att en framtida expansion ska vara hållbar måste gruvbolagen agera på ett sådant sätt att
förtroendet består. Det finns dock uppenbara brister i dagens lagstiftning,
inte minst när det gäller markägarnas ställning och hur en man skapar en
hållbar framtid för den bygd där malmen finns.
Idag råder en stor obalans mellan gruvbolag och markägare. Medan den
som äger marken får 1,5 promille av mineralvärdet och staten får 0,5 promille går resten rakt ned i gruvbolagets fickor. Under 2012 innebar det att
alla landets gruvor bidrag med drygt en miljon kronor till statskassan. Den
stora vinsten stannade hos industrin. Samma obalans är tydlig när det gäller lagstiftningen för processen att få tillstånd att söka och bryta mineraler.
Idag fattas beslut om mineralsökning utan att markägare, grannar och lokala miljöintressen får yttra sig. Samtidigt har gruvbolagen i lagstiftningen
ålagts rena myndighetsuppgifter. Det är gruvbolagen som ansvarar för att
rätt personer blir meddelade beslut, det är gruvbolagen som bedömer invändningarna. Äger man mark där mineraler hittas och vill driva sina intressen gentemot bolaget märker man snabbt hur slätt man står sig mot de
stora gruvbolagens resurser.
Gruvbolagens tydliga övertag stöds inte av allmänheten. En ny Sifo-undersökning som LRF låtit göra visar att hela 88 procent av befolkningen tar
avstånd från att det är rimligt att företag får leta efter och bryta mineraler
på någon annans mark utan dennes tillstånd. Lika många anser att den privatperson som äger mark bör ha rätt till del av vinsten när ett vinstdrivande
företag tvingar till sig mark och tjänar pengar på den.
Malm är en ändlig resurs. Det kräver en långsiktig och hållbar politik. De
arbetstillfällen som uppstår för stunden är viktiga. Men många kommuner
ser också att det medför stora kostnader, exempelvis i form av infrastruktursatsningar. Och när all malm brutits drar gruvbolaget vidare. Bakom sig
lämnar man stora ingrepp i naturen och minskade möjligheter för lokala
företag inom jordbruk, skogsbruk och turism att verka. Kommunerna, allmänheten och de boende ser utmaningarna med mineralbrytning, men
också hur det kan vändas till möjligheter. De är, liksom LRF, övertygade om
att Sverige skulle kunna dra mer nytta av våra naturresurser.
Sveriges malmtillgångar skulle kunna ge stora intäkter, både nationellt och
lokalt. Men i stället går vinsterna rakt ned i gruvbolagens fickor. LRF tycker
därför att regeringen så snart som möjligt bör tillsätta en utredning i frågan.

Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen därmed är besvarad

YTTRANDE MOTION NR 4

LRF arbetar intensivt med att stärka ställningen och ersättningen till markägare när det gäller intrång av olika slag. När det gäller gruvprojekten i
länet fortsätter länsförbundet arbetet för markägarnas och de närboendes
bästa.

MOTION NR 5

MOTION Nr 5, FLISBY LRF-AVDELNING

Kommunala miljökrav och tillsynsavgifter
Man säger att vi ska ha en levande landsbygd men motarbetar det alltmer.
Levande landsbygd = heltidsföretag där man bor och jobbar på landsbygden. Bor man bara på landsbygden lever landsbygden bara kvällstid.
En kommun i närheten skriver att gödselkörning på helger ska undvikas.
På frågan ”varför då” är svaret: Förstår inte du att det bor folk häromkring.
Jo, men då lantbruk bedrivits i årtusenden är det de runtomkringboende
som flyttat in i vår näring och får acceptera en del dofter och ljudnivåer.
Det finns en risk att snart får djur inte gå ner till vattendrag och dricka på
grund av föroreningsrisk. Nässjö kommun har en avloppsledning mellan
Flisby samhälle och reningsverket i Anneberg, den ligger på botten i Vessledasjön som ingår i Svartåsystemet. I somras gick den av. De som märkte
det först var boende runt sjön som ringde till kommunen och påtalade det
hela. Kommunen kommenterade det hela med att det inte var så allvarligt
utsläpp även om man inte visste riktigt hur mycket som runnit ut eller när
det började. Jämför den reaktionen med om en lantbrukare råkat välta
med en gödseltunna bara i närheten av Svartån.
Vi bönder ska sköta vår verksamhet bra och föredömligt, men ska inte behöva tåla generella förbud och att bli motarbetade av omotiverade höga
avgifter. Vi ser också att kraven skiljer sig i länets kommuner och att även
tillsynstaxorna skiljer sig och detta behöver kartläggas liksom. En kartläggning som redovisar kommunernas inställning till lantbruket och tillsynstaxornas storlek behöver också tas fram och redovisas för medlemmarna.
Vi yrkar
att

LRF tar fram en policy angående hur vi tycker att vårt samarbete
med kommuner ska fungera.

att

LRF på länsförbundsnivå sköter förhandlingar med kommuner
professionellt och med fokus på att heltidslantbruk har rätt att
bedriva sin verksamhet samt att regelverken och taxorna samordnas.

att

LRF tar fram en lista på kommuners inställning till lantbruk,
samt vilka taxor man tar ut för tillsyn eller t ex handläggning av
köldmedia i kyltankar. Listan ska komma till alla lantbrukares
kännedom.

Motionären pekar på kommunernas dubbelmoral där egna tillkortakommanden sopas under mattan medan betydligt mindre från lantbrukets sida
skapar stora rubriker och ingripanden. Det är givetvis en trovärdighetsfråga att samma regelverk gäller för kommunal verksamhet som för de företag
som finns i kommunen.
När det gäller skillnaden mellan länets kommuner när det gäller tillsynsavgifter är detta en fråga som främst hanteras på central nivå i kontakterna
med SKL – Sveriges kommuner och landsting. LRF Jönköping har också
tillsammans med övriga LRF-regioner i södra Sverige nyligen träffats för att
diskutera de ständigt ökande taxor.
Jordbruksverket startade tillsammans med LRF på försommaren projektet
”Förenklingsresan” som är en kombination av en fysisk resa med besök
hos olika företagare inom de gröna näringarna men också en ”resa” med
ambitionen att verkligen göra något år den ökande administrativa bördan
för landets lantbruksföretagare.
På denna resa har även andra myndigheter och kommunerna bjudits in.
Tyvärr kan vi notera att ambitionsnivån hos kommunerna sällan är särskilt
hög – snarare ökar bördan med krav på energikartläggningar, klimatkartläggningar och omfattade krav på dokumentation för anmälningspliktiga
och tillståndspliktiga företag. Anmälnings- och tillståndsansökningar för
betesdrift, bekämpningsmedelsanvändning, upplag, lagring av dieselolja,
växtnäringsanvändning mm. mm. inom vattenskyddsområden är exempel
på andra områden där administration och byråkrati ökar.
Förutsättningarna för att bedriva verksamhet inom de Gröna näringarna
påverkas i stor utsträckning av kommunala beslut och kommunala krav.
LRFs kommungrupper är en mycket viktig aktör när det gäller att påverka
kommunens syn på de gröna näringarna.
För kommungrupperna ordnades i höstas en tvådagarsutbildning på Sånga
Säby och det finns också arbetsordning och annat material till hjälp för
kommungrupperna. Det är mycket viktigt att kommungruppen är proaktiv
i sitt arbete och hellre agerar än parerar! Länsförbundet gör för närvarande en strategisk satsning på kommungrupperna och är givetvis alltid berett
att på olika sätt stötta kommungruppernas arbete.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen därmed är besvarad

YTTRANDE MOTION NR 5

LÄNSFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG MOTION Nr 5

MOTION NR 6

MOTION Nr 6, GNOSJÖ-VAGGERYD LRF-AVDELNING

Postens distribution av dagstidningar
Posten upphör med distribution av dagstidningar på landsbygden från och
med 1 januari 2015 och i vissa områden tidigare. Vi ser med stor oro på hur
landsbygden kommer att drabbas. Dagstidningarna är en väldigt viktig bärare av samhällsinformation i synnerhet på landsbygden. Många är de prenumeranter som i sitt arbete är beroende av sin lokaltidning, rikstidning,
facktidningar och veckotidningar och som kommer att drabbas när postens
distribution dras in. I tätorterna sköts utbärningen av Herenco Distribution
så det är landsbygden som drabbas. Vill vi ha en levande landsbygd får en
så viktig samhällsfunktion inte dras in.
Vi yrkar
att

LRF kontaktar berörda parter, Posten och Herenco Distribution
för att säkra att utbärning av tidningar på landsbygden sker på ett
betryggande sätt även i framtiden.

Styrelsen instämmer i motionärens syn kring vikten av god service för en
levande landsbygd. Dessa frågor har också hög prioritet i LRFs arbete. Det
gäller såväl infrastruktur som vägar, bredband och tillgång till telekommunikation av god kvalité som post- och tidningsutdelning.
När det gäller frågan kring tidningsutdelning har länsförbundet varit kontakt med Herenco distribution som meddelar att man inte har för avsikt
att överge några prenumeranter utan kommer att själva ta över distributionen av tidningar även på landsbygden i de fall posten inte kommer att
ombesörja detta.
Länsförbundet kommer att fortsätta arbetet kring viktiga servicefrågor på
landsbygden.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

motionen därmed är besvarad.

YTTRANDE MOTION NR 6

LÄNSFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG MOTION Nr 6

MOTION NR 7

MOTION Nr 7, SÄBY LRF-AVDELNING

Ändra konsumentköplagen för hästköp
Hästuppfödning kan för lantbruksföretag antingen utgöra huvudverksamheten eller en mindre del av företaget. Oavsett vilket är samhällets spelregler en avgörande faktor för lönsamheten. Sverige är i många avseende
ett land med goda förutsättningar för hästuppfödning eftersom vi med
europeiska mått har god tillgång på mark där unghästar kan få en sund
uppväxt och vi har dessutom förutsättningar och kunskap för att producera
högklassigt grovfoder.
Hästuppfödning kan i de flesta avseende jämställas med annan djurhållning men en väsentlig skillnad är att köparen till hästar ofta är privatpersoner. Vid försäljning av häst av näringsidkare till privatperson gäller konsumentköplagen vilket ger stor osäkerhet och ekonomisk risk för säljaren.
Konsumentköplagen innebär att kunden kan häva köpet upp till tre år efter försäljningen om man upptäcker fel på ”varan”. Om reklamation sker
inom sex månader från köpet åligger det dessutom säljaren att bevisa att
det påstådda felet inte funnits vid köpet. Konsumentköplagen är en bra lag
för andra varor men helt orimlig för ett levande djur. Om problem uppstår
efter ett halvår hos en ny ägare är det förstås mycket svårt att bevisa att
problemen uppstått till följd av ovarsam skötsel och ridning eller funnits
vid försäljningen. Det finns exempel på rättsfall där säljare ålagts att inte
bara ta tillbaka en häst samt återbetala köpeskillingen utan också tvingats
betala för alla kostnader köparen haft för hästen. Detta trots att det varit
mycket oklart om hästens problem funnits vid försäljningen eller uppstått
i köparens vård.
Den stora ekonomiska risk man som hästuppfödare/säljare tar är orimlig
och hindrar utvecklingen av hästuppfödning och hästverksamhet med försäljning av hästar.
Vi yrkar
att

LRF ska verka för att hästköp undantas från konsumentköplagen.

att

motionen skickas vidare till LRFs riksförbundsstämma.

Konsumentköplagen är en lagstiftning som är tillkommen för att stärka
konsumenten skydd vid köp av kapitalvaror men passar dåligt vid köp
av levande djur. Det finns exempel där säljaren, efter flera år, fått betala
tillbaka köpeskillingen, betala rättegångskostnader och dessutom tvingats
ta tillbaka ett djur som är omöjligt att sälja igen. Av dessa skäl finns det
många hästföretagare som helt avstår att sälja till privatpersoner.
Konsumentköplagen grundas i ett EU-direktiv. Det finns idag ingen politisk strävan att försämra konsumentskyddet, snarare tvärtom, och det
är därför ingen framkomlig väg att försöka ändra på denna lag. Istället
måste arbetet inriktas på att djur inte ska omfattas av konsumentköplagen. Frågan utreddes för fem år sedan av HNS, Svenska Ridsportförbundet och ASVH men ledde inte till någon konkret förändring. LRF har
tidigare lyft frågan i COPA Cogeca och fick där stöd av Tyskland, som har
en liknande problematik.
I dagsläget arbetar LRF med frågan genom bland annat Hästnäringens
Nationella Stiftelse (HNS) som LRF är medstiftare till och som har ett
samarbete med Svenska Kennelklubben.
LRF har också tagit upp frågan i samband med Jordbruksverkets och
LRFs regelförenklingsresa under ett stopp på Kopparkulla gård utanför
Tibro den 4 december där ett tjugotal representanter från myndigheter
och flera organisationer inom hästnäringen var på plats. Frågan kommer
vidare lyftas exempelvis på LRFs och HNS politikerträffar runt om i landet under våren samt på en politikerträff i Scandinavium den 29 februari.
LRF Konsult har tagit fram ett en avtalstjänst baserat på ett köpekontrakt
med tre timmars individuell rådgivning kring den aktuella försäljningen
med stor tonvikt på ett av de vanligaste reklamationsskälen, egenskaper
och förutsättningar som köparen förutsätter att hästen har (dvs förväntningar och användningsområde). Rådgivningen kan användas för att
minska riskerna för att en tvist uppstår men konsumetköplagen kommer
man tyvärr inte ifrån.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att
länsförbundet ges i uppdrag att skicka en motion till Riksförbundsstämman i enlighet med motionens intentioner och länsförbundets yttrande.

YTTRANDE MOTION NR 7

LÄNSFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG MOTION Nr 7

MOTION NR 8

MOTION Nr 8, NÄSHULT STENBERGA LRF-AVDELNING

Bankernas service när det gäller kontanthantering
Bankernas ointresse för hantering av kontanter är på väg att bli ett stort
problem. Vissa banker vill inte hantera kontanter, medan andra inte ser
större problem med detta, utan anser sig kunna fortsätta med denna hantering.
Vi anser att det är helt oacceptabelt att man som kassör i en liten förening
blir uppmanad att åka flera mil till en större stad för att växla in sin handkassa på ett växlingskontor.
Sett ur ett landsbygdperspektiv, är det av största vikt att servicen upprätthålls för att vi ska kunna verka på just landsbygden.
Vi yrkar
att

LRF ser över sina bankkontakter och enbart samarbetar med
banker som fortsättningsvis tänker hantera kontanter.

att

motionen skickas vidare till LRF:s riksförbundsstyrelse.

Styrelsen håller helt med motionären om att det för både föreningar och
småföretagare är en klar försämring av bankservice när mindre kontor
lägger ner kontanthanteringen. Styrelsen anser att det är viktigt att föra
en dialog med alla banker som våra medlemmar använder och bjuder
därför regelbundet in till en diskussion om vilka förväntningar vi har på
varandra samt för att uppdatera länets banker om de gröna näringarnas
problem och möjligheter. Vi gör i denna fråga bedömningen att kortanvändningen har fått så stor omfattning i samhället att det är utsiktslöst att
försöka vända denna trend genom att LRF enbart har kriteriet fortsatt
kontanthantering när man väljer bankkontakter eftersom våra medlemmar tydligen inte har använt detta kriterium för sina egna val av bank.
Ingen statistik visar att landsbygdskunder i någon större omfattning bytt
till banker som prioriterar kontanthantering.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

Länsförbundet skall fortsätta att vårda våra kontakter med alla
länets banker som våra medlemmar är kunder hos.

att

motionen härmed anses besvarad.
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MOTION Nr 9, BYARUM BONDSTORP LRF-AVDELNING

Dags att stå upp för vår näring och landsbygd
De negativa skriverierna i media, såsom Högskolans märkliga forskning om
”smarthet”, Naturskyddsföreningens kritik mot skogsbruket, utspel om höjning av dieselpriset till 40 kr/liter m.m. har definitivt inte bidragit till en
ökad attraktivitet av landsbygdsutvecklingen. Det är nu dags att LRF tydligt
arbetar konstruktivt i en anda som visar på det positiva med en landsbygdsutvecklingen som gynnar jord och skogsnäringen samt övriga landsbygdsbor.
Vi behöver aktiva bönder o skogsbrukare och vi behöver också den sociala
struktur såsom god infrastruktur, skola, butiker, kulturutbud som gör att
alla känner av att de befinner sig i en attraktiv bygd, vilket är grunden för
en positiv utveckling.
Vi är överens om att alla inte kan bo i staden. Med ett bättre regelverk
kan nya attraktiva boendemiljöer skapas, så att nu projekt som exempelvis
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) idéer kan nyttjas fullt ut. Ett
annat lokalt problem, är att boendemiljöer som idag hindras av Försvarsmaktens rigida hållning inte återförs till de areala näringarna. Intrången
till provborrningar är också något som oroar oss i bygden.
Men LRF som organisation saknas på barrikaderna. Här vill vi se en ändring. LRF är en näringspolitisk organisation, som borde se till att vara den
ledande kraften i konfrontationen/dialogen med myndigheterna. Kritik
finns även från politikerhåll att LRF brister i funktionen som remissinstans.
Vi yrkar
att

LRF Riks och regioner, ser över sin strategi och fokuserar på det
som tydligt markerar medlemsnyttan.

att

LRF bättre deltar i den allmänna debatten och nyttjar den kompetens som finns på regionkontoren.

att

motionen sänds vidare till riksförbundsstämman

Motionären menar att landsbygden beskrivs i negativa termer som bidrar
till minskad attraktivitet. Styrelsen håller inte med om detta synsätt. Förvisso skrivs en del negativt om de gröna näringarna och landsbygden men
i allt väsentligt framställs ändå landsbygden positivt. Inte minst står bonden högt i kurs i alla undersökningar. LRF ska absolut motverka att det
är så tyst i den allmänna debatten men inte genom konfrontation och
allmänt gnäll utan genom att marknadsföra landsbygden och lantbruket
som en lösning och grundläggande förutsättning för vår tillvaro.
Infrastruktur, skola och service på landsbygden är viktiga frågor för LRF
och LRF arbetar med dessa frågor på alla nivåer – centralt, regionalt,
kommunalt och lokalt.
Länsförbundsstyrelsen ser företagande, näringspolitik, opinionsbildning
och medlemskommunikation som de viktigaste medlemfrågorna och
dessa är därför de viktigaste arbetsområdena för länsförbundet.
Variationen bland LRFs 170 000 medlemmar är stor men det allra mesta
av LRFs arbete är inriktat på frågor som rör företagande inom jord, skog
och trädgård. Att stärka konkurrenskraften för de Gröna företagen är
målsättningen med det näringspolitiska arbetet. Andelen heltidsföretag
minskar men är den kategori som kanske är allra viktigast eftersom den
ofta utgör basen för det gröna företagandet i en bygd. De är därför mycket viktiga i LRFs arbete.
För den lokala påverkan är kommungrupperna och lokalavdelningarna
viktiga aktörer som givetvis kan söka det stöd man behöver hos länsförbundskontoret.
Medielandskapet förändras snabbt. Idag är tempot snabbare och kanalerna många fler. Förutom dagspress, tv och radio finns idag sociala medier
som sprider budskap blixtsnabbt och sätter många av de etablerade mediernas agendor. LRF har att hantera kommunikation med många olika
målgrupper, medlemmar, politiker/beslutsfattare och konsumenter. Allt
på de olika mediernas egna villkor. LRFs arbete inriktar sig mot att skapa
en trovärdig och relevant bild av de gröna näringarna i media. Det bygger
på förtroende, bra fakta och på att skapa goda relationer.
För att öka tydligheten ska LRF tydligare utveckla strategi för kommunikation till olika målgrupper, vilket ska genomsyra hela organisationens
arbete. Detta bör göras för den dagliga kommunikationen med medlemmar, konsumenter, politiker och beslutsfattare. Men det krävs också tydligare strategier vid olika kriser som kan uppstå på regional eller central
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nivå. Detta innefattar både budskap, innehåll, talespersoner och kanaler.
Det är viktigt att LRF i sin kommunikation tar sin utgångspunkt i medlemmens vardag.
Styrelsen föreslår stämman att besluta
att

länsförbundet ges i uppdrag att skicka en motion till Riksförbundsstämman i enlighet med motionens intentioner och läns
förbundets yttrande.

att

motionen i övrigt anses besvarad

Styrelse
Mikael Bäckström,Länsförbundsordf. 036-34 62 18, mikael.backstrom@f.lrf.se
Anna Samuelsson, Vice ordf. 0371-360 24, 0707-45 09 47, anna@kalsetmjolk.se
Lena Ahnstedt, 0382-401 33, 0709-24 50 76, lenaekhamra@hotmail.com
Bo Arvidsson, 0371-200 79, 0704-42 52 12, lilla.segerstad@telia.com
Stig-Erik Carlsson, 0383 920 37, 0706-57 86 40, stigerik.carlsson@f.lrf.se
Patrick Jönsson, 0706-28 12 25, hogagarde@netatonce.net
Ida Rantonen, 0702-14 84 40, ida_rantonen@hotmail.com

Personal
Gunnar Lans, Regionchef, 036-34 62 03, gunnar.lans@lrf.se
Anders Råsberg, Verksamhetsutvecklare, 036-34 62 01, anders.rasberg@lrf.se
Louise Nelson, Kommunikatör, 036-34 62 08, louise.nelson@lrf.se
Anna Ross, Organisationsutvecklare, 036-34 62 04, anna.ross@lrf.se
Yvonne Sonestedt, Kontorsadministratör, 036-34 62 02, yvonne.sonestedt@lrf.se
Nicklas Bengtsson, Företagarcoach, 036-34 62 05, nicklas.bengtsson@lrf.se
Lis Eriksson, Projektledare, Mer Mjölk, 036-34 62 13, lis.eriksson@lrf.se
Petra Svensson, Projektledare, Ägarskifte med förnuft och känsla,
036-34 62 09, petra.svensson@lrf.se
Pernilla Salevid, Projektledare, Moderna köttföretag, 036-34 62 22, pernilla.salevid@lrf.se
Lotta Fabricius Kristiansen, Projektledare, Utveckla binäringen i Jönköpings län,
08-787 59 59, 0707-35 28 58, lotta.fabricius@lrf.se
Helene Lantz, Projektledare, Viltstammar i balans, 0470-70 36 55, helene.lantz@lrf.se
Åse Theorell, Projektledare, Aktiva leder, 0768-95 50 36, ase@rokstenen.se

Anställda av Riksförbundet
Lennart Ackzell, Internationell Samordnare LRF Skogsägarna,
08-787 58 94, lennart.ackzell@.lrf.se
My Sahlman, Veterinära frågor, 08-787 51 13, my.sahlman@lrf.se
Anna Werbitsch, Kommunikatör, 036-34 62 10, anna.werbitsch@lrf.se
Eva Engström, Projektstöd, 036-346206, eva.engstrom@lrf.se
Anna-Lena Johansson, Försäkringar, 0706-769243, anna-lena.johansson@lfkalmar.se

Liten lathund - så går det till
Begära ordet
Ordet begärs genom handuppräckning.
Förslags- och rösträtt
Förslags- och rösträtt har fullmäktige. Dessutom har styrelsens ledamöter förslagsrätt i alla frågor
utom sådana som avser den gångna tidens förvaltning, verksamhet eller val av revisorer.
Yttranderätt
Närvarande medlemmar har yttranderätt. Omedelbar yttranderätt under debatt tillkommer ledamöter av regionstyrelsen. Valberedningen har yttranderätt i valberedningens frågor.
Röstning
När ordförande har ställt proposition och röstning skall ske på densamma, skall fullmäktige ropa
endast ja på de förslag man bifaller; på det som inte bifalls skall fullmäktige vara tyst. Inga nejröster! Detta underlättar för presidiet att avgöra vilket förslag som vunnit.
Votering
Votering skall begäras innan klubban fallit. Först görs en försöksvotering, d v s fullmäktige visar
genom handuppräckning vilket förslag som bifalls. Om ett eller flera fullmäktige inte delar ordförandes uppfattning, kan rösträkning begäras. Detta skall ske innan klubban faller. Vid rösträkning
skall justerarna/rösträknarna, men ev bistånd av utsedda tjänstemän, träda in och räkna rösterna.
Sluten omröstning
Används vid personalval och innebär att fullmäktige röstar skriftligt och inlämning av röst görs mot
registrerad röstlängd. Denna omröstning hanteras av justerare/rösträknare biträdda av utsedda
tjänstemän.
Motionsbehandling
Fullmäktige kan bara lägga förslag till ändringar i beslutsatt-satser, ej i yttrandetext. Förslag till ändrade att-satser och tilläggsatt-satser skall lämnas in skriftligt till presidiet vid motionsbehandlingen
under motionstorget.
Huvudförslag/Motförslag
Regionstyrelsens förslag utgör alltid huvudförslag i av ordförande ställd beslutsproposition. Då regionstyrelsens föredragande eller regionordföranden tillstyrkt tilläggs- eller ändringsförslag framfört av ett fullmäktige betraktas förslaget som regionstyrelsens. Regionstyrelsens ursprungliga icke
förändrade förslag kvarstår till följd därav ej som förslag. I de fall det finns flera motförslag i en
votering, skalll en omröstning först ske mellan motförslagen för att få fram ett förslag motförslag
att ställa mot regionstyrelsens huvudförslag.
Reservation
Reservation skall inlämnas skriftligt direkt efter beslut.
Tidsbegränsning och disposition
Om presidiet anser det nödvändigt kan man införa tidsbegränsningar.
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