Välkommen till stämma!
Program
09.00

Fullmäktigeanmälan och kaffe

10.00

Välkommen
Mikael Bäckström, ordförande, LRF Jönköpings län
Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län
Stefan Fur, moderator

Workshop: Jobben, maten och klimatet
Regionala politiker medverkar i frågestund och samtal.

Politikerdebatt: valet 2018
12.00

Lunch

12.50

Stämman öppnas
Hänt under året
Mikael Bäckström, ordförande, LRF Jönköpings län
Anna Werbitsch Arnell, regionchef, LRF Jönköpings län

13.00

Stämmoförhandlingar
Kaffe

16.30

Avslutning
1

Föredragningslista
1.

Stämman öppnas

2.

Val av ordförande, vice ordförande samt anmälan av styrelsens val av
stämmosekreterare och protokollsekreterare vid stämman

3.

Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll

4.

Val av tre rösträknare

5.

Godkännande av föredragningslista

6.

Fastställande av röstlängd

7.

Frågan om stämman är i behörig ordning utlyst

8.

Styrelsens förvaltningsberättelse

9.

Revisorernas berättelse

10.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

12.

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

13.

Fastställande av antal ledamöter i länsförbundsstyrelsen

14.

Val av styrelseledamöter

15.

Val av länsförbundsordförande

16.

Val av revisorer jämte suppleanter

17.

Val av beredningsutskott för valberedningen

18.

Fastställande av antal ledamöter i valberedningen

19.

Val av ledamöter i valberedningen

20.

Val av ordförande och vice ordförande i valberedningen

21.

Val av fullmäktige jämte ersättare till riksförbundets stämmor

22.

Beslut om stadgeändringar

23.

Behandling av inkomna motioner

24.

Övriga frågor

25.

Länsförbundsstämman avslutas
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Årsberättelse 2017

Framtiden präglade året som gått

LRF Ungdomen höll i temat på länsförbundsstämman 2017. Stående: Elin Eriksson, Axel Svensson,
Johan Svensson, Daniel Kjellberg och Ida Rantonen. Sittande: Milan Lundin och Frida Svensson.

Tillväxt i skogen och livsmedelsproduktion har varit i fokus 2017. Småland har nu
Sveriges första skogsstrategi och i Jönköpings län är en regional livsmedelsstrategi
nu ute på remiss. LRF har arbetat aktivt med båda dessa strategier och kommer fortsätta göra det i kommande handlingsplaner. Det viktiga näringspolitiska arbetet som
utförs av kommungrupperna på lokal nivå drivs vidare i kontakt med politiker och
beslutsfattare och LRF Ungdomen har varit eftertraktade, inte minst genom projektet Jobba Grönt. Klimat- och miljöfrågorna är högt på LRFs agenda och vi driver i
alla sammanhang oförtrutet rätten att äga, och bruka jord- och skog. Här kommer
ett axplock av vad som hänt i LRF Jönköpings län under året.
Sveriges första skogsstrategi klar
Småland är Sveriges främsta skogsregion
om man ser till omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning. Skogen har
också en viktig roll i omställningen till
en biobaserad ekonomi och för att minska klimatpåverkan.

Regional livsmedelsstrategi
Med den nationella livsmedelsstrategin som utgångspunkt har en regional
strategi utformats under året. För att
ta emot viktiga inspel till strategin genomfördes bland annat dialogmöte och
branschträff. Utifrån de specifika förutsättningarna i Jönköpings län ska strategin bidra till att uppfylla målen i den nationella strategin genom en ökad hållbar
livsmedelsproduktion i länet, ökad kompetens inom branscherna och en högre
sysselsättning. Samverkan sker bland annat genom deltagande organisationer
och företag i Grönt Kluster.

Nu påbörjas arbetet med att förverkliga
de sex strategier som tagits fram för att
stärka Smålands skogar.
1. Öka attraktiviteten kring den småländska skogen, stärk kompetensförsörjningen inom skogsbruk och skogsindustri.
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Klimat och miljö
Arbetet med klimat- och miljömålen
fortsätter och LRF finns med i samverkansgrupper för att driva lantbrukets intressen. Under våren antog LRF Jönköping utmaningen 50/50-2020, som går
ut på att 50 procent av företagarmedlemmarna ska köra på 50 procent fossilfritt
bränsle till år 2020.

2. Öka förädlingsgraden och innovationsgraden.
3. Öka produktionen och variationen för
nyttja en större del av den småländska
skogens potential.
4. Stärk det lönsamma företagandet på
skogsgården.
5. Bevara och stärk våra naturvärden,
vårt gemensamma kulturarv och friluftslivet.
6. Uppnå balans mellan skog och vilt.
Tolv regionala aktörer med koppling till
skogen står bakom strategin som kommer att ta fram en handlingsplan med
ett antal åtgärder som ska genomföras
för att målen i den regionala strategin
ska nås. LRF deltar aktivit i arbetet.

LRF fanns med som självklar aktör under årets Klimatvecka, bland annat hölls
seminarium om ”Miljösmart, god och lokalt odlat mat - nu och i framtiden.”
Klimatrådets Klimatpris gick i år till
Långhult Biogas och Söderlinds ekologiska grönsaker, med motiveringen: Biogas från gödsel och livsmedelsavfall blir
grön el och värme till Söderlinds tomatodling, ett resurssmart och klimateffektivt energisamarbete.

Riksdagspolitiker på äganderättsträff
Äganderätt, ansvarsfullt skogsbruk och
miljö- och klimatfrågor var temat när
LRF Jönköping bjöd in länets riksdagsledamöter till en träff hos Patrik Jönsson
på Högagärde fårgård, söder om Nässjö.
Medverkade gjorde Helene Petersson
(S), Thomas Strand (S), Johanna Haraldsson (S), Emma Carlsson-Löfdahl
(L) och Andreas Carlsson (Kd). Stabilitet, trygghet och respekt för äganderätten är en förutsättning för den svenska
modellen. Mötet präglades av en bra
dialog med intresserade och engagerade
ledamöter.

Patrik Jönsson, LRF Jönköpings länsförbundsstyrelse, i samtal med riksdagspolitiker
från länet.

Remissyttranden
LRF är en viktig remissinstans och under
året har vi lämnat ett antal remissvar, tex.
• Regional transportplan
• Solkraftsutmaningen
• Grön handlingsplan
Samt skrivelse på stämmouppdrag till
Post- och Telestyrelsen.
Jordbruksmarkens framtid
LRF Jönköpings län har under året deltagit i samverkansprojektet Jordbruksmarkens framtid som ska visa hur vi genom
minskad exploatering och igenväxning
av vår jordbruksmark kan utveckla en
stärkt livsmedelsförsörjning, ett rikt odlingslandskap och ökad biologisk mångfald. Det ska ge mer kunskap till politiker och beslutsfattare om vår framtida
livsmedelsförsörjning.
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Skog och vilt
Under året har det varit stora rubriker
i media kring de stora betesskadorna
i skogen. Nomineringar av markägarrepresentanter till älgförvaltningsgrupperna har varit i full gång, med flera nya
representanter i grupperna. LRF har
också haft utbildning av ordförande i
grupperna tillsammans med Södra.

och grundvattennivåer som rådde under
våren och sommaren.
Engagerade kommungrupper
Kommungrupperna drev under året de
kommunala polititiska frågorna. Två
utbildningsdagar, samt studiebesök på
Jordbruksverket och Region Jönköpings
län har genomförts. Vecka 39-40 satsade
kommungrupper i hela landet på opinionsbildande aktiviteter. I Jönköpings
län resultade det bland annat i politikerträffar, ostkampanjer mot konsument,
öppna gårdar och medverkan på skördefester. Aktiviterna gav också mycket uppmärksamhet i lokala medier.

I november startade projektet Viltstammar i balans 2.0. i LRF Jönköping och
LRF Sydost. Projektledare är Ulf Rosander. Satsningen handlar om att säkerställa att det finns personer med bred kunskap som kan ta ansvar inom skog- och
viltförvaltningen, och stärka markägare
som vill ha mer kunskap på området.
Vildsvinen ökar i Småland och Blekinge
och på vissa håll i länet är skadorna på
jordbruksmark mycket stora. Under hösten 2017 skickade LRF ut en enkät till
företagsmedlemmar i Småland och Blekinge, och hela 1600 svar kom in. Enkäten visade att de största skadorna är på
vall och det fanns många förslag på åtgärder för att minska skadorna. Många
medlemmar efterfrågande mer hjälpmedel för att underlätta jakten och mer
kunskap om avtal och upplåtelse vid jakt.

Värnamo Kommungrupp arrangerade flera
öppna gårdar för allmänheten under v.39-40.
Den tre veckor gamla tjurkalven fick mycket
uppmärksamhet från besökande barn på gården Ulås Trädgård.

Utbildning och kompetensförsörjning
Året har inneburit en positiv trend på länets naturbruksgymnasier, med gott söktryck och välfyllda klasser på alla inriktningar. Region Jönköpings län investerar
på skolorna, bland annat i nya stallar.

Aktiva lokalavdelningar
Länets 77 avdelningar har under året
genomfört 360 aktiviteter. En förändrad
medelstilldelning för att främja fler aktiviteter har nu genomförts som ett resultat av en motion från Byarum-Bondstorp
LRF-avdelning.

Utökad samverkan och beredskap
LRF Jönköpings län har arbetat med information till medlemmar och samverkan med länets aktörer (Länsstyrelsen,
Räddningstjänsterna och kommunernas
VA-nätverk) med anledning av de låga yt-

LRF Ungdomen
Ungdomen har under året varit eftertraktade, och har medverkat på såväl
skördefester, mässor och medlemsmö-
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ten. Det årligen återkommande evenemanget Jorden och skogen i stan fortsätter
att vara populärt bland skolorna. 600
mellanstadieelever besökte Stadsparken
i Jönköping för att lära sig mer om det
gröna näringslivet.
Flera ungdomsaktiviteter har också genomförts under året, bland annat studiebesök på Suntetorps Säteri och Arla,
temakvällar Kärlek & Juridik och Jobba
utomlands. På årsmötet tackades Ida
Rantonen av efter sina sex år som ordförande. Även Sofie Johansson, Milan
Lundin och Johan Svensson tackades för
sin tid i styrelsen. Den nya styrelsen består av Frida Svensson (ordf.), Elin Eriksson (vice ordf.)Axel Svensson, Erik Öster, Daniel Kjellberg, Jessica Jörgensen,
Fredrik Axén, Carl-Fredrik Starby och
Evelina Gustafsson.
Jobba Grönt
Ungdomssatsningen Jobba Grönt har
under 2017 mött över 1600 elever och
lärare i Småland och Blekinge för att
berätta om det gröna näringslivets möjligheter. Ambassadörer har även medverkat på en rad olika mässor, exempelvis Ung Företagsamhet regionala mässa,
Jobbmässan i Jönköping, Dreamhack,
Tubecon och Futureskills, samt flera stora gymnasiemässor.

Robert och Pauline Stenwall, Åtterås Bäckegård, berättar om kött- och mjölkproduktion
under Landet Runtresa.
Nya samarbeten och aktiviteter
Mentor/adeptprogrammet är ett nytt samarbete med Almi Företagspartner där LRFmedlemmar deltar till ett subventionerat
pris. Åtta företagare från länet startade
programmet under 2017.
Stoppa tjuven och Brandträffar anordnades
på flera platser i länet tillsammans med
Länsförsäkringar och mötte stort intresse. Medverkande panel med bland annat
före detta tjuv (numera medlem i KRIS),
drabbad, polis, räddningstjänst, försäkringsbolag.
LRF + SV = sant
Samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan har utvecklats under året. Lisa
Hartelius från SV har en dag i veckan
haft sin arbetsplats på LRF-kontoret och
arbetat med nya och fler medlemsaktiviteter på regional, kommunal och lokal
nivå. Samtidigt har SVs personal på kommunal nivå utvecklat kontakten med lokalt förtroendevalda i LRF för stöd tillfler medlemsnära aktiviteter.

Landet Runt
I länet har kommungrupperna Vetlanda,
Vaggeryd, Sävsjö och Gislaved anordnat
studieresor och nätverkskapande aktiviteter som sammanför kommuner,
Arbetsförmedling och nyanlända med
företagare inom det gröna näringslivet.
Under hösten 2017 har Henrik Spor- Eurodairy / Konkurrenskraftig
rong Esbjörnsson arbetat 50 procent mjölkproduktion 2.0.
med LRF riks integrationsprojekt.
Nio pilotföretag i Jönköpings och Västra
Götalands län är engagerade inom sats-
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ningen. Dessa erbjuds fortbildning inom
projektets ram samt tar även emot studiebesök. Tre Erfagrupper är bildade varav två hade träffar i december 2017 med
uppföljning i februari i år. Projektledare
är Pernilla Salevid, LRF Konsult.

Insamlingen till förmån för We effect
inbringade 14 065 kr, samt 5000 kr från
Länsförsäkringar.
Vid stämman delades följande priser ut:
LRFs silvernål
Håkan Sandwall, Korsberga-Lemnhult
Kenneth Haraldsson, Södra Hestra-Gryteryd
Lotta Blomkvist, Ölmstad
Katarina Carlsson, Tenhultsorten
Britt Svensson, Mariannelund

LRF firade 100 år
I länet firades jubileumet på Vallsjöbaden i Sävsjö. Omkring 350 LRF-medlemmar kom för att fira, äta småländsk
ostkaka och lyssna till komikern Thomas
Petersson. Palle Borgström, LRF riksförbundsordförande, talade bland annat Årets arbetsgivare
om livsmedelsstrategin och de nya möj- Göran Johansson, Mellby, Reftele
ligheter den kan skapa för det gröna näringslivet.
Årets lokalavdelning
Stengårdshult- Valdshult LRF och ÖreLänsförbundsstämman 2017
ryd LRF. Avdelningarna fick priset för
Stämmans tema var ”ungdom”. Att unga sitt stora engagemang och det lyckade
väljer sin framtida karriär inom det grö- jättearrangemanget ”Mitt i skogen”. Det
na näringslivet är en grundförutsättning som började med att skogskommittéerna
för att vi ska ha ett starkt lantbruk. LRF spånade om en skogsdag med målet femUngdomen inledde stämman med fokus ton utställare slutade med ett mini-Elmia
på framtidstro, ny teknik och entusiasm. med 52 utställare och 1000 besökare. Ett
Stora Segerstads naturbrukscentrum fantastiskt exempel på att när fyra entusiberättade om sitt arbete med Ung Före- aster får stöd av LRFs lokalavdelning och
tagsamhet och vikten av att eleverna får det leder till engagemang hos en hel bygd
med sig kunskap om entreprenörskap där alla ställer upp och känner entusiasm
och företagande även i sin utbildning. för landsbygden.
Tenhults Naturbruksgymnasium talade
om sin verksamhet. Medverkade gjorde LRFs och Länsförsäkringars pris
också Erik Pihlo, koncernekonomichef ”Säker Bonde”
på LRF.
Jörgen och Karin Svensson, Korsberga
Sexton motioner behandlades och länsförbundsstyrelsen fick i uppdrag av stämman att skicka sex motioner till riksförbundsstämman och två skrivelser till
riksförbundsstyrelsen, samt en skrivelse
till Post- och Telestyrelsen. LRF Jönköpings motion om strategiskt klimatarbete resulterade i viktiga inspel i LRF Riks
arbete om tydliga positioner i miljö- och
klimatfrågan.
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Uppföljning av motionerna från LRF
Jönköpings länsförbundsstämma 2017
Nedan följer en samlad lägesrapport över de motioner som behandlades på LRF Jönköpings
Länsförbundsstämma 2017. Av de sexton motioner som behandlades fick länsförbundsstyrelsen i uppdrag av stämman att skicka sex motioner till riksförbundsstämman, två
skrivelser till riksförbundsstyrelsen och en skrivelse till Post- och Telestyrelsen.
Motionerna nr 7 ”Vildsvinsskador i Villstadbygden”, nr 10 ”Användning av drönare till
framtidens jordbruk”, nr 12 ”Ökande hot mot äganderätten” , nr 13 ”Digitaliseringen” och
nr 16 ”Enskilda avlopp” besvarades direkt på stämman.

Motion nr 1, Mobiltäckning på landsbygden

Yrkande: att LRF till regeringen och Post- och Telestyrelsen (PTS) framför kravet att teleoperatörerna ska garantera tillgång till nödnumret 112 överallt där det är möjligt.
Beslut och svar: Motion till riksförbundsstämman samt skrivelse till PTS. På Riksförbundsstämman behandlades motionen tillsammans med LRF Östergötlands motion under namnet
”Säkra landsbygdens digitala kommunikation”.
Skrivelse skickades till Peter Eriksson, Bostads- och digitaliseringsminister och Dan Sjöblom,
Generaldirektör, Post och telestyrelsen. Läs svaren på www.lrf.se/jonkoping
LRF har lyft frågan med täckning, kapacitet samt ökad batterikapacitet med PTS, regeringens samordningsorgan Bredbandsforum, SKL samt SMÅKOM (Små kommuner i samverkan). När det gäller ökad batterikapacitet för mobilmaster så har det skett ett framsteg då
tidigare diffus text bytts ut mot föreskrift som tydligt talar om vilken beredskap mot strömavbrott som en mast ska ha. LRF har framfört synpunkter om bredband, brister i mobiltäckning, kapacitet samt även om Telias nedmontering av kopparnätet till ansvarig minister
Peter Eriksson, Näringsdepartement och PTS. Frågan har även diskuterats med ministerns
politiskt sakkunnige samt ett antal forskare från KTH och Lunds Tekniska Högskola (som
vill driva mer forskning/pilotprojekt kring bredband i glesa områden.) LRF deltar höst
2017-vår 2018 i arbetsgrupp i Bredbandsforum kring bredbandsutbyggnad på landsbygden
och även här lyfts dessa frågor. LRF har även lyft att täckningskartorna inte får vara falsk
marknadsföring utan att de ska visa verklig täckning. Digitalt skyddsnät.
Ett framsteg har skett när det gäller den nivå på internet och telefoni som staten ska garantera till alla fasta hushåll i Sverige. PTS har uppdraget att säkerställa tillgången till telefoni och
grundläggande internet och från 1 mars 2018 höjs nivån för internet från 1 till 10 Mbit/s.
Detta innebär att PTS kan gå in och upphandla dessa tjänster för de hushåll som inte kan få
telefoni och bredband genom marknadens försorg.

Motion nr 2, Avstånd mellan vildsvinsåtel/utfodring och ägogräns

Yrkande: rekommendationen att minst 200 meter mellan åtel/utfodringsplats upphöjs till
lagkrav, samt att markägare ska vara skyldiga att informera sina grannar om åtling/utfodring
oavsett avstånd till ägogräns.
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Beslut och svar: Motion till riksförbundsstämman med utgångspunkt i andra att-satsen:
Markägare ska vara skyldiga att informera sina grannar om åtling/utfodring oavsett avstånd till
ägogräns, med hänvisning till 1:a paragrafen i 3:e kapitlet av Jordabalken 1970:994: ”Var och
en skall vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom taga skälig hänsyn till omgivningen.”
På riksförbundsstämman besvarades motionen med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Utdrag ur riksförbundsstyrelsens svar: Styrelsen delar uppfattningen om att det finns gällande
regelverk som skulle kunna bidra till att viltutfodringen begränsas eller åtminstone sköts något
bättre – om de tillämpas konsekvent. Samtidigt är det enligt styrelsens uppfattning uppenbart att det måste finnas regler i jaktlag och jaktförordning som direkt riktar sig mot avarter
och överdrifter när det gäller viltutfodring. Styrelsen anser givetvis att gällande regelverk
bör tillämpas. Riksförbundet har därför en dialog med Jordbruksverket om en handledning
”foderhandbok” som nu tas fram för en mer ensartad tillämpning av foderlagstiftningen.
Myndigheterna är medvetna om problemet men lägger inte mer resurser på utfodring av vilt.
Länsstyrelserna har tillsynsansvar både när det gäller miljöbalk och foderlagstiftning, men agerar inte förrän de fått en anmälan om konkreta fall som är extrema. Det är alltså på regional
och lokal nivå som det arbete som efterfrågas i motionen kan få någon effekt.

Motion nr 3,4, Markägarledda älgskötselområden

Yrkande: LRF leder arbetet med att skapa markägarledda älgsköteselområden, tillhandahåller
utbildningsmaterial om älgförvaltning och markägarledda älgsköteselområden.
Beslut och svar: Motion till riksförbundsstämman ang. utbildningssatsning (tillsammans med
motion 6). På riksförbundsstämman besvarades motionen med vad riksförbundsstyrelsen
anfört, bland annat att de verktyg som finns för att öka det lokala markägarinflytandet i viltoch jaktfrågorna ska spridas, informeras och användas mer än hittills. I första hand gäller det
markägaranpassad mall för jaktavtal som nu förbättrats ytterligare och markägaranpassad
stadga för älgskötselområden.
Som ett resultat av ett stämmobeslut från 2016 har ett studiematerial som rör skog-och viltfrågor med betoning på älg lanserats under 2017. Utbildningen är webbaserad med även anpassad för att användas som studiecirkel via Studieförbundet Vuxenskolan. www.skogochklovvilt.se

Motion nr 5, Kostnader för viltskador

Yrkande: LRF tar fram kostnader för viltskador hos en genomsnittlig LRF-medlem.
Beslut och svar: Skrivelse till riksförbundsstyrelsen med utgångspunkt i beredningsgruppens
förslag att länsförbundsstyrelsen skickar en skrivelse till riksförbundsstyrelsen angående kostnader för fordons- och maskinförsäkringar, jord- och skogsbruksskador orsakade av vilt.
Utdrag ur skrivelsesvaret:
I slutet av 2016 presenterade SLU en undersökning som visar att de årliga skadorna av vildsvin
i jordbruket är ca 660 miljoner kr per år. Södra har gjort en kvalificerad beräkning av kostnader för viltskador på skog i Götaland. Det är 980 miljoner kr per år. Med ledning av bl.a.
Södras beräkningar kan en överslagsberäkning göras för skogsskadorna av vilt i hela landet.
Det är ca 4,8 miljarder per år. Trafikverket och SLU har beräknat samhällets årliga kostnader
för vilttrafikolyckorna till 5 miljarder. Dessa siffror kommuniceras ständigt från Riksförbundet.
En god del av stämmouppdraget är alltså utfört.
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När det gäller skador av hjortdjur och gäss i jordbruket har vi hittills inga nationella beräkningar, annat än för fredade gäss vars skador ersätts av staten p.g.a. att de inte får jagas.
Riksförbundet fortsätter arbetet i enlighet med stämmouppdraget.

Motion nr 6, Vem ska betala för vildsvinen

Yrkande: Samla gamla ställningstaganden och ta fram nya vad gäller äganderättsfrågor i samband med jakt- och jaktupplåtelse. Sammanställ material som visar hur jakt behöver skötas för
att det ska fungera tillsammans med omgivande skogs- och jordbruk.
Beslut och svar: Motion till riksförbundsstämman ang. utbildningssatsning (tillsammans med
motion 3,4) se svar ovan, samt ge länsförbundet i uppdrag att sprida information om avtal
och upplåtelser inom viltområdet på hemsidan. Mallar finns på lrf.se, under jakt och vilt. Ämnet har lyfts i bland annat nyhetsbrevet Skog- och viltnytt. Länsförbundet har också arrangerat
två avtalsträffar i ämnet feb-mars 2018.

Motion nr 8, Nya former av LRF-medlemskap

Yrkande: Utred alternativa former för medlemskap med valbarhet för olika delar, samt utred
möjligheten till ett stödmedlemskap.
Beslut och svar: Stämman beslutade att bifalla att LRF ska arbeta för att utreda möjligheten till
ett medlemskap med valbara delar. Länsförbundsstyrelsen gavs i uppdrag att skriva en motion
till riksförbundsstämman med yttrandet som underlag.
På riksförbundsstämman besvarades motionen med vad riksförbundsstyrelsen anfört. Bland
annat att det har inletts ett arbete för att utveckla ett tidsenligt medlemserbjudande, där det
inom ramen för arbetet ingår en utredning av valbarhet i medlemskapet som en naturlig del.

Motion nr 9, Handel med utsläppsrätter

Yrkande: LRF påbörjar utredning med staten om hur markägare kan få betalt för utsläppsrätter som staten säljer, samt att LRF driver frågan om att areajämförelsen ska baseras på
tillväxten.
Beslut och svar: Stämman beslutade att ge länsförbundet i uppdrag att skriva en motion till
riksförbundsstämman med yttrandet som underlag.
Riksförbundsstyrelsen gavs i uppdrag att ta fram en långsiktig policy för LRFs arbete med
klimat-/miljöfrågor och en biobaserad ekonomi. Ett första utkast på en policy för klimat och
biobaserad ekonomi har tagits fram och behandlas nu av styrgrupp och LRFs branschben.
Policyn ersätter LRFs Klimatpolicy från 2009 och Energi- och markanvändningspolicyn från
2007. Policyns mål utgår ifrån LRFs energistrategi från 2011, som beslutats av LRFs riksförbundsstämma. I den energistrategin finns mål fram till 2020. Målen i denna policy uppdaterar
dessa mål med sikte på år 2030 och de politisk antagna klimatmålen inom FN. Policyns syfte är
att skapa goda förutsättningar för förvaltandet av den gröna cellen som ständigt förnyas, vilket
är avgörande för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Motion nr 11, Orimliga serviceavgifter

Yrkande: Länsförbundet utreder om avdelningarnas ekonomi kan lösas på ett fördelaktigare
sätt.
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Beslut och svar: Stämman beslutade att ge LRF Ungdomen i uppdrag att anordna bankkvällar.
Bankträff i Jönköping planerades tillsammans med fyra banker den 15 november 2017, men
fick ställas in på grund av för få anmälda deltagare. En ny träff planeras att genomföras våren
2018.

Motion nr 14, LRFs ägande i KRAV

Yrkande: LRF ska upphöra med sitt ägande i KRAV, samt i framtiden ägna ägande och verksamhet åt sådant som förenar dess medlemmar.
Beslut och svar: Skrivelse till riksförbundsstyrelsen ang. tydligare information om LRFs ägande
och medlemskap i företag och organisationer.
Utdrag ut riksförbundsstyrelsens svar: LRFs samarbeten med andra aktörer tar sig många olika uttryck; allt från äganden och medlemskap till tidsbegränsade samarbeten i projekt eller för att
driva sakfrågor där det finns gemensamma intressen. Alla olika former av samarbeten prövas
löpande mot värdet för LRF och ytterst nyttan för LRFs medlemmar. Styrelsens bedömning är
att denna principiella linje är tillräcklig för att från fall till fall avgöra om ett samarbete skall
inledas eller fortsätta.
Styrelsen menar sammanfattningsvis att samarbete och samverkan med andra aktörer blir allt
viktigare för att LRF skall kunna bedriva ett effektivt påverkans- och opinionsbildningsarbete
med medlemsnytta i fokus. Det är välkommet att LRF Jönköping lyfter frågan och styrelsen
avser att se till att LRFs äganden, medlemskap och samarbeten i övrigt redovisas på ett transparent och för medlemmarna lättillgängligt sätt. Det bör samtidigt finnas respekt för utmaningen att hålla informationen om LRFs pågående samarbeten ständigt uppdaterad. Äganden, medlemskap och marknadssamarbeten är förhållandevis stabila, men övriga samarbeten
skiftar över tid och kan vara mer eller mindre formellt reglerade.

Motion nr 15, Trafikverkets skyltning

Yrkande: LRF ska återigen ta upp diskussionerna med Trafikverket ang. skyltning till företag
och turistmål på landsbygden.
Beslut och svar: Motion till riksförbundsstämman där riksförbundsstämman gav i uppdrag åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att lätta upp Trafikverkets syn på när en skylt för besöksändamål får sättas upp på landsbygden.
Frågan har tagits upp i ett antal samtal med Trafikverket nationellt samt även i tidigare möten
med Rådsgruppen för enskilda vägar där Trafikverket är sammankallande. Varje Trafikverksregion agerar som en självständig myndighet då de fattar beslut angående skyltningar utefter
vägarna. Det är därför centralt att även berörda LRF regioner tar kontakt med ”sin Trafiksverksregion” för att få gehör för att skyltar ska kunna användas för att marknadsföra sevärdheter på landsbygden. Det skulle kunna bli en av Trafikverkets åtgärder för att uppfylla målen
inom livsmedelsstrategin. Notabelt är att Trafikverket i januari 2018 satt upp den skylt (till
Kleva gruva, Vetlanda) som föranledde denna motion till Riksförbundsstämman. Tidigare
hade Trafikverket meddelat att skylten inte skulle sättas upp.
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Länsförbundets styrelse
Styrelsen, som utgörs av stämmovalda ledamöter, har under det gångna verksamhetsåret sammanträtt sju gånger. Styrelsen har utgjorts av:
Mikael Bäckström, länsförbundsordförande, Vireda
Anna Samuelsson, vice ordförande, Skeppshult
Patrik Jönsson, Bodafors				
Anders Friberg, Vaggeryd
			
Henrik Svensson, Bankeryd			
Ida Rantonen, LRF Ungdomen, Burseryd

vald t.o.m. stämman 2019
vald t.o.m. stämman 2018
vald t.o.m. stämman 2019
vald t.o.m. stämman 2019
vald t.o.m. stämman 2018
vald t.o.m. stämman 2018

Sekreterare och kassör
Anna Werbitsch Arnell, LRF Jönköping
Revisorer
Tommy Ingvarsson, Bruzaholm				
Kenneth Johansson, Rydaholm				
Gunnar A Johansson, Tenhult, ersättare					
Per Stålhammar, Korsberga, ersättare						
Ombud till riksförbundsstämman
Ordinarie:			
Anna Samuelsson, Skeppshult
Patrik Jönsson, Bodafors
Anders Friberg, Vaggeryd
Frida Svensson, Burseryd
Harald Karlsson, Nässjö
Magnus Johansson, Landsbro
Bo Arvidsson, Sävsjö
Ersättare i turordning
Henrik Nyqvist, Stockaryd
Emma Hultman, Huskvarna
Per Karlander, Värnamo
Ulf Andersson, Säby
Karin Nalbin, Mullsjö
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Valberedningen
LRF mandat
Bo Johansson, Hjälmseryd
Gunnar Nordquist, Svenarum
Carina Johansson, Vaggeryd
Tomas Gunnarsson, Gränna
Ulf Magnusson, Reftele

LRF Ungdomen
Magnus Johansson, Landsbro
Ordförande och sammankallande är
Bo Johansson, Hjälmseryd. Vice ordförande är Gunnar Nordquist, Svenarum.

Jönköpings länsförbunds representation 2017
LRF regionala rådet
Anna Samuelsson, Skeppshult
Patrik Jönsson, Bodafors
Viltförvaltningsdelegationen
Bo Arvidsson, Sävsjö
Bo Adolfsson, Gislaved, ersättare
Skogsstyrelsens distrikt
Anders Friberg, Vaggeryd
Carina Johansson, Vaggeryd, ersättare
Arrendenämnd 2017-2019
Jordägare:
Bo Adolfsson, Gislaved
Helene Lantz, Rydaholm
Arrendator:
Mats Svensson, Tranås
Lokala programråd
Naturbruksgymnasium
Anna Samuelsson, Skeppshult
Henrik Svensson, Bankeryd
Ledningsgrupp för YH-utbildning
Anna Samuelsson, Skeppshult
Klimatrådet
Anna Werbitsch Arnell, LRF Jönköping

Partnerskap för landsbygdsprogrammet (lst)
Mikael Bäckström, Vireda
Anna Samuelsson, Skeppshult
Länets bygdegårdsdistrikt
Lennart Nilsson, Ingatorp
Vätternvårdsförbundet
Länsförbundet samarbetar med Östergötland.
Ordinarie styrelseledamot:
Åsa Wolgast Broberg, LRF Östergötland
Ersättare:
David Ekbäck, LRF Jönköping
Luftvårdsförbundet
Anders Råsberg, suppleant t.o.m. 2018
Jämställdhetsrådet
Anna Werbitsch Arnell, LRF Jönköping
Studieförbundet Vuxenskolan
Länsavdelningens valberedning
Elfrida Rehn, Korsberga
Studieförbundet Vuxenskolan
länsavdelning
Anna Samuelsson, Skeppshult

Klimatrådets fokusgrupp (lst)
David Ekbäck (ordf.), LRF Jönköping
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Resultat- och balansräkning
I Lantbrukarnas Länsförbund i Jönköping ideell förening bedrivs stadgebunden
verksamhet där beslut om ekonomin fattas på länsförbundsstämman. I Lantbrukarnas Ekonomi AB (LEAB) bedrivs all serviceverksamhet och beslut fattas av bolagets
ledning och i sista hand bolagsstämman. LRFs regionkontor bedriver både stadgebunden verksamhet och serviceverksamhet. De olika delarna är åtskilda legalt men
inte verksamhetsmässigt. Kostnader fördelas mellan stadgebunden verksamhet
och serviceverksamhet med hjälp av schabloner. Del av inbetalda medlemsavgifter
tillförs så att kostnaderna i den ideella föreningen täcks och föreningen redovisar
därmed nollresultat.
Resultaträkning

2017

2016

Medlemsavgifter

473 373

455 529

S.a intäkter

473 373

455 529

Verksamhetens kostnader

-473 373

-455 529

Balansräkning

2017-12-31

2016-12-31

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

Tillgångar

Skulder och eget kapital

Jönköping den 7/2 2018

Anders Friberg
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Revisionsberättelse
Till länsförbundsstämman i Lantbrukarnas Länsförbund i Jönköping,
organisationsnummer 826000–2269 (ideell förening).
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i
Lantbrukarnas Länsförbund i Jönköping för år 2017. 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 20/2 2018
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Valberedningens protokoll
Protokoll fört vid sammanträde med valberedningen för Jönköpings länsförbund av LRF den 28
augusti, 13 oktober, 2 november 2017 och 3 januari 2018 samt telefonmöte 5 november, 18 december 2017 och 17 januari 2018.
Närvarande: Bo Johansson, Gunnar Nordquist, Carina Johansson, Ulf Magnusson, Tomas
Gunnarsson samt Magnus Johansson.
§1

Öppnande
Ordföranden Bo Johansson hälsade alla välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

§2

Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Gunnar Nordquist.

§3

Val av justeringsman
Till att jämte ordföranden justera valberedningens protokoll valdes Carina 		
Johansson.

§4

Val av stämmofunktionärer
Valberedningen beslöt att föreslå stämman
Torbjörn Egerhag, Våxtorp Åsen, Bor, till ordförande på länsförbundsstämman.
Elfrida Rehn, Solstigen, Korsberga, till vice ordförande på densamma.

§5

Styrelsens storlek
Valberedningen beslöt att föreslå stämman:
att
styrelsens storlek ska vara oförändrat 6 st ledamöter.

Arvoden
Valberedningen beslöt att föreslå stämman
att
följa riksförbundets beslut vad det gäller arvoden, reseersättningar 		
			
och traktamenten.
§6

Länsförbundets styrelse
Valberedningen beslöt:
att
till stämman föreslå val av följande ledamöter på en mandattid av 2 år:
		
Henrik Svensson, Labbarp, Bankeryd		
Omval
		
Mikael Wik, Adelövs gård, Tranås			
Nyval
samt
		
Karin Nalbin, Bjurbäcks gård, Mullsjö		
Fyllnadsval för 1 år
§7

att
		
§8

till stämman föreslå val av ungdomsledamot på en mandattid av 1 år:
Frida Svensson, Förshult, Burseryd			
Nyval

Länsförbundsordförande
Valberedningen beslöt:
att

föreslå stämman nyval av Anders Friberg, på en mandattid av 1 år.
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Revisorer
Valberedningen beslöt:
att
till stämman föreslå val av följande ordinarie revisorer:
			
Kenneth Johansson, Lökaryd Björkudden, Rydaholm
			
Gunnar A Johansson, Fagerslätt, Tenhult		

Omval
Nyval

att
			
			

Omval
Nyval

§9

till stämman föreslå val av följande suppleanter:
Per Stålhammar, Stenberga, Vetlanda			
David Brogård, Hylletofta, Sävsjö			

Fullmäktige till riksförbundsstämman
Valberedningen beslöt
att
föreslå stämman val av följande som fullmäktige:
			
Henrik Svensson, Labbarp, Bankeryd
			
Mikael Wik, Adelövs gård, Tranås
			
Patrik Jönsson, Högagärde, Bodafors
			
Anders Friberg, Krängsberg Östergården, Vaggeryd
			
Frida Svensson, Förshult, Burseryd
			
Karin Nalbin, Bjurbäcks gård, Mullsjö
			
Magnus Johansson, Hagelsås, Landsbro
§ 10

att
			
			
			
			
			

suppleanter ska vara i turordning:
Olof Sjöholm, Dammens kvarn, Skillingaryd			
Henrik Nyqvist, Fageräng, Stockaryd
Emma Hultman, Stickelösa, Huskvarna
David Brogård, Hylletofta, Sävsjö
Per Karlander, Hånger Karlsdal, Värnamo		

Föredragande på stämman
Valberedningen beslöt
att
utse Bo Johansson som ordinarie föredragande på stämman med
			
Carina Johansson som suppleant.
§ 11

Övriga frågor
Valberedningen beslöt
att
föreslå stämman att vid behov i samband med
			
motionsbehandlingen utse en beredningsgrupp.
§ 12

§ 13

Sammanträdet avslutas
Ordföranden Bo Johansson tackade de närvarande och förklarade
sammanträdet avslutat.
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Liten lathund - så här 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, det vill säga att 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 eventuellt bistånd av utsedda tjänstemän, träda in
och räkna rösterna.
Sluten omröstning
Används vid personval 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.
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, skall en omröstning först ske mellan motförslagen för att få fram ett 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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Beslut om stadgeändringar
Länsförbundsstämman föreslås besluta om reviderade stadgar för LRF
i Jönköpings län.
I första hand är det två ändringar som föreslås:
•

Byta ut benämningen länsförbund till region genomgående i
stadgarna. LRF Jönköping är idag enda kvarvarande LRF-region 		
som benämns länsförbund.

•

Ge kommungruppen möjlighet att utse ersättare för kommungruppens ordförande som fullmäktige på stämman. Denna
möjlighet behövs då kommungruppens ordförande ofta även är 		
ordförande i en lokalavdelning och fullmäktige i den rollen.

Utöver detta föreslås några mindre språkliga justeringar i stadgarna.
Förslaget till reviderade stadgar framgår av bilaga där tillägg markeras med
understruken text och borttagen text är genomstruken.
För stadgeändring krävs att beslutet godkänns av minst två tredjedelar av
de röstande på stämman och att ändringen godkänns av LRFs riksförbundsstyrelse.
Yrkande
Länsförbundsstämman föreslås besluta
att

anta förslaget till ändringar i stadgar för Lantbrukarnas riksförbund
i Jönköpings län
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Förslag till länsförbundsstämman 23 mars

Stadgar för Lantbrukarnas länsförbund
LRF i Jönköpings län
Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap

1§ Regionens namn är Jönköpings länsförbund LRF Jönköpings län.
2§ Länsförbundets Regionens geografiska område omfattar Jönköpings län exklusive Habo och
Gustav Adolf lokalavdelningar. Plus evEv. förändring och ny lydelse enligt följande:
2§ Länsförbundets Regionens geografiska område omfattar Jönköpings län.
Kommentar: Förutsätter att lokalavdelningarna av LRF, Habo och Gustav Adolf, väljer att 		
ansluta sig till Lantbrukarnas länsförbundLRF i Jönköpings län) och att styrelsen för 		
Lantbrukarnas Riksförbund godkänner stadgeförändringen (godkänt).

3§ Länsförbundet LRF Jönköpings län är ett organ inom Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening och ska inom sitt geografiska område fullfölja Lantbrukarnas riksförbunds ändamål.
4§ Länsförbundets högsta Regionens organ är länsförbundsstämmanregionstämman, länsförbundsstyrelsen regionstyrelsen och revisorerna.
Länsförbundet Regionen är indelat i lokalavdelningar.
Kommentar: Lokalavdelningarna kan sammanslutas i kommungrupper som hanterar frågor 		
på kommunal nivå. Riksförbundsstyrelsen fastställer instruktion för kommungruppernas verksamhet. Inom de ramar som riksförbundsstyrelsen givit kan länsförbundsstyrelsen regionstyrelsen göra justeringar av instruktionen.

5§ Länsförbundet Regionen är medlem i Lantbrukarnas Riksförbund, förening upa.
6§ Bestämmelser om medlemskap i Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening framgår av riksförbudets stadgar
Länsförbundsstämma Regionstämma
7§ Ordinarie länsförbundsstämma regionstämma skall hållas årligen senast sista vardagen i mars.
Extra stämma hålls när styrelsen så beslutat eller när de stämmovalda revisorerna eller 5% av medlemmarna begärt det.
8§ Vid ordinarie länsförbundsstämma regionstämma skall följande ärenden förekomma.
1.
Val av ordförande och eventuellt en vice ordförande
2.
Anmälan av styrelsens val av sekreterare
3.
Fastställande av röstlängd
4.
Val av protokolljusterare och rösträknare
5.
Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6.
Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar
7.
Revisorernas berättelse
8.
Fastställande av resultat- och balansräkning
9.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
10.
Bestämmande av ersättning till ledamöter i länsförbundsstyrelsen regionstyrelsen och 		
valberedningen samt revisorerna
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Fastställande av antal samt val av ledamöter i länsförbundsstyrelsenregionstyrelsen
Val av länsförbundsordförande regionordförande bland styrelseledamöterna
Val av revisorer jämte suppleanter
Fastställande av antal samt val av ledamöter av valberedningen, däribland dess ordförande
Val av fullmäktige jämte ersättare till riksförbundsstämmor med Lantbrukarnas
Riksförbund
Inkomna motioner
Ärenden som riksförbundsstyrelsen eller länsförbundsstyrelsen regionstyrelsen hänskjutit
till länsförbundsstämmanregionstämman.
Övriga frågor framförda i stadgeenlig ordning.

Endast den som är individmedlem i Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening är valbar.
Ett nytt ärende får behandlas om minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade så beslutat.
Vid extra länsförbundstämma regionstämma får inte andra ärenden behandlas än sådana som upptagits på den utsända föredragningslistan.
Kommentar: Någon reglering av vilka som är valbara finns inte förutom att man måste vara
individmedlem. Det får vara valberedningens och ytterst länsförbundsstämmans regionstämmans uppgift att beakta risken för intressejäv om anställda inom LEAB eller dess dotterbolag 		
väljs till funktionärsposter.
Kommentar: De ersättningar till styrelse, valberedning och revisorer som fastställs av länsför-		
bundsstämman regionstämman får inte beloppsmässigt överstiga, men väl understiga, belopp
som beslutats av riksförbundsstämman eller i vissa fall av riksförbundsstyrelsen.

9§ Fullmäktig vid länsförbundsstämma regionsstämma utses av lokalavdelningarna, kommungrupperna och LRF Ungdomen.
Varje lokalavdelning representeras av en fullmäktig för varje påbörjat
100-tal medlemmar, per den 30 juni året innan plus ordförande
LRF Ungdomen får utse 3 fullmäktige till länsförbundsstämmanregionstämman.
Ordförande för kommungrupp är fullmäktige. Kommungrupperna utser en ersättare för ordförande till stämman.
Valen avser ett år med början den 1 januari.
Kommentarer:
Fullmäktige från lokalavdelning kan väljas fritt ur medlemskåren men skall ske med lokalavdelningen som bas. Valet görs på årsmötet.
Ersättare som fullmäktige för kommungruppsordförande kan väljas fritt ur medlemskåren men
skall ske med kommungruppen som bas. Valet görs på årsmötet.

10§ Varje individmedlem i Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening inom regionen har i mån av
plats rätt att närvara vid länsförbundsstämma regionstämma och har därvid yttranderätt.
Intressemedlemmar har de rättigheter vid regionstämman som framgår av riksförbundets stadgar.
Styrelsens ledamöter har förslagsrätt men ej rösträtt.
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Kommentar: Detta innebär att styrelseledamöter inte kan väljas till fullmäktig vid länsför		
bundsstämma regionstämma.

11§ Kallelse till ordinarie länsförbundsstämma regionstämma skall ske genom annons i Land eller
skriftligen (brev, fax, e-post). Handlingar skickas till anmälda fullmäktige tidigast fyra och senast
två veckor före stämman.
Extra länsförbundsstämma regionstämma får inkallas utan iakttagande av angivna tid.
12§ Lokalavdelningar och LRF Ungdomens årsmöte inom regionen har rätt att motionera till
ordinarie länsförbundsstämmaregionstämma.
Motioner skall vara länsförbundsstyrelsen regionstyrelsen tillhanda senast sista vardagen före den
15 december.
Kommentar: Motionsrätten till riksförbundsstämman tillkommer länsförbundsstyrelsenregion
styrelsen.
Kommentar: Lokalavdelningsårsmötet beslutar om motioner till länsförbundsstämman
regionstämman.

Beredningsutskott
13 § Länsförbundsstämman Regionstämman skall utse ett beredningsutskott bestående av tre
fullmäktige.
Anvisning: Beredningsutskottets stämmovalda ledamöter skall efter samråd med lokalavdelnings- och kommungruppsordföranden, senast den 15 februari till länsförbundsstyrelsen
regionstyrelsen lämna förslag om valberedning. Valberedningens sammansättning skall följa 		
de principer som framgår av riksförbundets stadgar och anvisningar.

Valberedningen
14§ Länsförbundsstämman Regionstämman utser årligen en valberedning som skall bestå av lägst
5 och högst 9 ledamöter.
Länsförbundsstämman Regionstämman eller valberedningen utser en ledamot till ordförande som
också kallar valberedningen.
Valberedningen skall anta en arbetsordning.
Kommentar: Riksförbundet utarbetar förslag till arbetsordning för valberedningen.

15§ Valberedningens skall lämna sitt förslag till länsförbundsstyrelse regionstyrelse senast fyra
veckor före länsförbundsstämmanregionstämman.
Valberedningens förslag till regionstyrelse skall följa de principer som framgår av riksförbundets
stadgar och anvisningar.
Valberedningen bör därutöver lämna förslag på
a) ordförande och vice ordförande vid länsförbundsstämmanregionstämman
b) protokolljusterare och rösträknare
c) revisorer och revisorssuppleanter
c) fullmäktige jämte ersättare till riksförbundsstämma
Kommentar: Valberedningens förslag delges fullmäktigen genom länsförbundsstyrelsens 		
regionstyrelsens försorg.
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LänsförbundsstyrelseRegionstyrelse
16§ Länsförbundsstyrelsen Regionstyrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter inklusive en
ledamot från LRF Ungdomens länsstyrelseregionstyrelse.
Styrelseledamöterna väljs på ett år (alternativt två år) från ordinarie länsförbundsstämma
regionstämma ena året till slutet av ordinarie regionstämma året därefter (alternativt andra året
därefter). År däremellan kan eventuella fyllnadsval göras.
Kommentar: Antalet ledamöter bör återspegla storleken av regionen eller antal medlemmar 		
eller andra förhållanden som har betydelse för styrelsens sammansättning.
Kommentar: Länsförbundsstämman Regionstämman har själv möjlighet att reglera mandat-		
periodens längd i stadgarna.

17§ Styrelsen sammanträder då ordföranden anser att det behövs eller då minst tre av styrelsens
ledamöter begär det.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar. Vid lika
röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.
Länsförbundsstyrelsen Regionstyrelsen skall anta en arbetsordning för sitt arbete.
18§ Länsförbundsstyrelsen Regionstyrelsen skall regelbundet samråda med de ekonomiska föreningar och intressemedlemmar som verkar inom regionen i frågor som är av betydelse för föreningarna.
Länsförbundsstyrelsens Regionstyrelsens arbete skall inriktas på att främja LRFs syfte och ske med
särskild tonvikt på medlemmarnas inom länsförbundet regionen och länsförbundets regionens
egen utveckling.
Det åligger länsförbundsstyrelsen regionstyrelsen
att samråda med andra regioner och med riksförbundet i frågor, framställningar och andra
åtgärder, som berör andra regioner eller riksförbundets verksamhet,
att ha kontroll över antalet medlemmar i lokalavdelningen och fullmäktiges behörighet,
att informera lokalavdelningarna dels om antalet fullmäktige som skall väljas samt var och när
länsförbundsstämma regionstämma skall hållas,
att delge riksförbundet kallelse och stämmohandlingar till länsförbundsstämmaregionstämma,
att pröva medlemskap för intressemedlemmar i enlighet med stadgarna för
Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening,
att utarbeta och anta verksamhetsplan och budget för kommande kalenderår,
att utse firmatecknare, sekreterare och kassör och
att ansvara för revisionen och hanteringen av regionens redovisningshandlingar.
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Revision och räkenskapsavslutning
19§ Länsförbundets Regionens årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning skall
granskas av två revisorer, vilka jämte lika många suppleanter väljs av ordinarie länsförbundsstämma regionstämma för tiden t o m nästföljande ordinarie stämma.
Kommentar: Revisionen avser den ideella föreningen och då främst verksamheten.
Servicefilialen revideras av de av riksförbundsstämman utsedda revisorerna.

20§ Länsförbundets Regionens räkenskapsår är kalenderåret.
Stadgeändring
21 § Beslut om ändring av stadgarna fattas av ordinarie länsförbundsstämma regionstämma.
Beslutet är giltigt om det biträtts av minst två tredjedelar av de röstande och godkänts av riksförbundsstyrelsen.
22 § Länsförbundet Regionen kan upplösas om beslutet biträtts av minst två tredjededelar av de
röstande på två på varandra följande länsförbundsstämmor regionstämmor, varav en skall vara
ordinarie.
Skulle länsförbundets regionens verksamhet nedläggas skall behållna tillgångar tillfalla riksförbundet.
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Viltskador – markägarens ansvar
Debatten om kostnaderna för viltskador som drabbar enskilda markägare, trafikanter samt samhället i stort har gjort att allt fler börjar se de
skadliga effekterna som viltskadorna är upphov till. Vi markägare har
ansvaret för en viltstam i balans. Dock visar det sig att tex. ålderstigna
stadgar i älgskötselområdet och/eller en samsyn hur man ska tolka
Jägarförbundets normalstadgar gör att markägaren tappar sin påverkansmöjlighet. LRFs ”jakträttsupplåtelseavtal” möjliggör för markägaren att
behålla rätten till att föra fastighetens talan i tex älgskötselområdet. Dock
har det visat sig att många älgskötselområden har gamla stadgar där
jaktlaget innehar rösträtten oavsett om den enskilde jakträttsinnehavaren
har rätt att företräda fastigheten eller inte.
Ex gamla stadgar ÄSO

Ex nya stadgar ÄSO (Jägarförbundet)
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MOTION NR 1

MOTION Nr 1, VOXTORP LRF-AVDELNING

MOTION NR 1

Utdrag ur LRF nyttjanderättsavtal

Lösningen på detta är att älgskötselområdena antar stadgar som överensstämmer med intentionerna i lagstiftningen om älgförvaltning som
började gälla 1 januari 2012. Alternativt kan man även upplösa älgskötselområdet och nybilda det som ett markägarlett älgskötselområde.
Vi yrkar:
att

LRFs länsförbundsstyrelse under 2018/19 tillser att samtliga
länets ÄSO stadgar inventeras, och där det så behövs, är
behjälplig med att modernisera stadgarna

att

LRFs riksförbundsstyrelse under 2018/19 informerar och agerar
för att dessa äganderättinskränkningar försvinner

att

motionen sänds vidare till riksförbundsstämman
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Länsförbundsstyrelsen anser att det är viktigt att öka kunskapen om
viltskador och dess kostnader samt öka kunskapen hos markägare om
möjligheter att påverka den lokala älgförvaltningen.
I samband med den nya viltförvaltningen som infördes 2012 gav regeringen ökade möjligheter att lokalt förvalta älgstammen. Förvaltningen
ska vara adaptiv (anpassningsbar). Adaptiv och lokal älgförvaltning ska
väga älgstammens storlek och sammansättning mot skogsbruk, jaktintressen, trafik, rovdjur och andra faktorer. Den adaptiva och ekosystembaserade älgförvaltningen skall vara målstyrd, lokalt förankrad och målet är
en livskraftig älgstam i balans med foderresurserna.
Efter att den nya älgförvaltningen införts har många skötselområden inte
anpassat sina stadgar efter den nya förvaltningen, vilken ska väga samman fler faktorer än bara jakt. Älgskötselområdet är en ideell förening
och det ställs inga speciella krav på hur stadgarna ska vara utformade.
Det är de markägare/jägare som ingår i skötselområdet som bestämmer
då en stadgeändring ska ske och vilka stadgar som ska gälla. Problemet är
att många markägare inte är medvetna om vilket ansvar de som markägare har angående jakten på sin fastighet.
Det saknas i många fall skrivna avtal mellan markägare och jägare i vad
en upplåtelse innebär. Enligt jaktlagen §10 har fastighetsägaren jakträtten på den mark som hör till fastigheten och därmed också rösträtten
för sin mark om inget annat inskrivits i avtalet. LRF har tagit fram ny
avtalsmall för jaktupplåtelser och mall för stadgar i älgskötselområden.
Mallarna finns på LRFs hemsida under jakt och vilt.
Länsförbundsstyrelsen uppmanar markägarna att vara aktiva i förvaltningen och engagera sig i jaktlig samverkan för att stärka markägarrollen. Viltansvariga i lokalavdelningar och kommungrupper uppmanas att
stötta markägare i skötselområdena att verka för mer anpassade stadgar
som följer den adaptiva förvaltningen. Under våren och hösten kommer
LRF att genomföra avtalskvällar med tonvikt på ägande och markägaransvar/inflytande för att öka kunskapen till aktivt deltagande i viltförvaltningen. LRF och Studieförbundet Vuxenskolan har tagit också fram ett
utbildningsmaterial att använda i lokalavdelningar och kommungrupper
för att öka kunskapen om skog och vilt.
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YTTRANDE MOTION NR 1

LÄNSFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG MOTION Nr 1

YTTRANDE MOTION NR 1

Styrelsen föreslår stämman besluta
att

länsförbundet ska erbjuda informationsmaterial, råd och stöd till
viltansvariga i kommungrupper och lokalavdelningar samt
markägare som deltar i skötselområdenas styrelser och samråd.
Detta för att stärka markägarinflytandet i förvaltningen.

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad länsförbundsstyrelsen
anfört.
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Formulär för vildsvinsskador
För att kartlägga omfattningen av skador orsakade av vildsvin, kräver
vi i Frinnaryds LRF att ett formulär utformas där jordbrukaren kan
rapportera skadornas grad, kostnad och drabbad areal. Materialet
sammanställs sedan och följs upp årligen av LRF centralt. Samverkan
med länsstyrelserna förordas.
Vi i avdelningen kommer i början av januari att lokalt sammanställa
skador (när och var), kostnader och avskjutning på gårdsnivå för att
senare sammanfoga detta till motionen.
Vi yrkar:
att

ett formulär utformas där jordbrukaren kan rapportera 		
skadornas grad, kostnad och drabbad areal, samt att materialet
sammanställs och följs upp
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MOTION NR 2

MOTION Nr 2, FRINNARYD LRF-AVDELNING

YTTRANDE MOTION NR 2

LÄNSFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG MOTION Nr 2
Vildsvinsskadorna i jordbruksmark ökar och det finns inget underlag
för att mäta skadornas grad, kostnad och hur stor areal som omfattas.
Motionären vill se en årlig uppföljning av vildsvinsskadornas utveckling.
Under november och december 2017 har LRFs regioner i Småland och
Blekinge genomfört en webbenkät till företagarmedlemmar angående
vildsvinsskador. Gensvaret var stort, resultaten från 1600 svar visar tydligt
ett växande problem med skador av vildsvin i jordbruksmark.
I LRFs vildsvinspolicy 2017 finns följande text: Inventering och kvantifiering av skadenivåer grundas på forskning och fakta. LRF ska arbeta för att
vetenskapliga studier används i syfte att minska skadorna och
ta fram metoder för att mäta vildsvinens skador på mark och grödor.
Kunskapsinhämtning från utlandet är viktig.
Länsförbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att mäta skadorna
är en förutsättning för att få förståelse för problemet med skadeverkningar samt få underlag för de kostnader som belastar jordbruket. Det
ger också underlag för åtgärder som kan underlätta för jakt och därmed
minska skadorna. Skadeinventeringar behövs också för att på sikt få
kunskap om vildsvinspopulationen för möjligheter att reglera den på en
acceptabel nivå.
På riksförbundsstämman 2017 fanns det flera motioner med liknande
krav på att initiera framtagande av underlag för toleransnivåer gällande
viltskador i gröda. I lägesrapporten från riksförbundsstämman står det
att arbetet pågår. Nu efter ett år har vi inte fått besked när vi kan börja
mäta skador och kostnadsberäkna som utlovats. Länsförbundsstyrelsen
vill ha en tidsangivelse när detta underlag ska finnas tillgängligt till våra
medlemmar.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

länsförbundsstyrelsen får i uppdrag att skicka en skrivelse till
riksförbundsstyrelsen. Skrivelsen ska i motionens anda begära
ett tydligt besked med tidsangivelse när erforderliga underlag
för kostnadsberäkning ska finnas tillgängligt för LRFs
medlemmar

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad länsförbundsstyrelsen
anfört.
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Kostnad för trikinprov
Riksdagen och Naturvårdsverket har beslutat att vi skall ha en vildsvinsstam i Sverige. Därmed har de också ansvar för att skadorna stannar på
rimlig nivå.
Vi uppfattar att vildsvinsstammen ökat i vårt område, trots att jägarna har
intensifierat jakten på vildsvin. Vildsvinsskadorna är på vissa områden
väldigt omfattande där åtskilliga lantbrukare har skador som uppgått till
5-6 siffriga belopp. Ytterligare åtgärder måste till för att begränsa
vildsvinsstammen. Vissa jägare gräver idag ner skjutna grisar därför att
marknadspriset är lågt och kostnaderna för trikinprov är för höga.
Vi menar att det krävs åtgärder för att undvika att jägarna gräver ner
grisarna istället för att de tas omhand till mat!
Vi yrkar:
att

LRF arbetar för att staten står för kostnaden för trikinprov

att

motionen sänds vidare till riksförbundsstämman.
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MOTION NR 3

MOTION Nr 3, MYRESJÖ-LANNASKEDE LRF-AVDELNING

YTTRANDE MOTION NR 3

LÄNSFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG MOTION Nr 3
Den kraftigt växande vildsvinsstammen ställer till stora skador i jordbruket. Trots att jägarna har intensifierat jakten på vildsvin håller länsförbundsstyrelsen med om att det krävs fler åtgärder för att begränsa vildsvinsstammen. Kostnader för trikinprov och låga priser på vildsvinskött
motiverar inte till mer jakt.
Vildsvinen och skadorna de orsakar ökar i en takt som måste begränsas.
Kostnaden för trikinprov är hög om man jämför intäkten för köttet när
det passerat en viltanläggning. Stora mängder vildsvinskött importeras,
vilket sänker priserna ytterligare. LRF arbetar tillsammans med Jägareförbundet för att vildsvinskött ska få säljas direkt till kund utan att passera
genom vilthanteringsanläggningar, men det är en fråga som Livsmedelsverket beslutar om.
Gratis trikinprov är en åtgärd som förhoppningsvis skulle stimulera till
ökad jakt, mindre skador och ökad konsumtion av vildsvinskött. Frågan
om subvention av trikinprov har LRF drivit under lång tid men utan framgång. Vi står också inför ett nytt hot av den afrikanska svinpesten som
sprids i några av våra grannländer. Tyskland och Danmark har aviserat
att minska vildsvinstammen till ett minimum för att minska risken för utbrott, detta medför troligen ännu lägre priser på köttet. För att stimulera
jakten med ökad avskjutning och omhändertagande av köttet behövs en
subvention på kostnaden för trikinprov. Den växande vildsvinsstammen
med ökande skador i jordbruk och trafik och risken för svinpest gör att
vildsvinsfrågan är en nationell angelägenhet. En rimlig motprestation för
subventionen är rapporteringsskyldighet för skjutna djur, förslagsvis till
Länsstyrelsen. Länsförbundsstyrelsen anser att eftersom frågan om gratis
trikinprov inte nått framgång måste den fortsatt drivas aktivt till berörda
myndigheter och beslutsfattare. Detta för att få till en förändring i motionärens anda.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen i sin helhet sänds vidare till riksförbundsstämman.
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Vegetationshägn
LRF-avdelningen föreslår att LRF bekostar ett eller flera vegetationshägn
för att visa vilken påverkan viltet har på vår skog. Vi har noterat i Land
Skogsbruk att andra regioner och avdelningar gjort detta och anser att
detta också vore en modell för LRF i Jönköpings län. Vi bedömer att den
inhägnade ytan bör vara 10x10 meter och att staketet skall hindra allt
vilt från att kunna beta i hägnet.
Vi yrkar:
att

LRF bekostar ett eller flera vegetationshägn för att visa vilken
påverkan viltet har på vår skog

33

MOTION NR 4

MOTION Nr 4, TABERGS BERGSLAG LRF-AVDELNING

YTTRANDE MOTION NR 4

LÄNSFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG MOTION Nr 4
Viltbetet orsakar stora kostnader för skogsägare. 2017 beräknade Skogforsk att älgens betesskador på tallmark kostar skogsbruket 90 miljoner
årligen i Jönköpings län. Motionären önskar att LRF ska bekosta vegetationshägn på olika platser i länet för att visa viltbetets påverkan på skogen.
Vegetationshägn synliggör viltbetet, något som är viktigt för att få förståelse för problemet och kostnaderna.
Södra bygger visningshägn i varje verksamhetsområde med bra tillgänglighet från vägar. LRF Östergötland har sökt medel i landsbygdsprogrammet
för att vegetationshägn ska finnas i varje älgförvaltningsområde. Länsförbundsstyrelsen vill gärna se ett ökat samarbete med Södra genom att
använda såväl viltdemogårdar som vegetationshägn och medverka till att
få en jämn geografisk spridning över länet.
Länsförbundsstyrelsen ska också kontakta LRF Östergötland för att få underlag kring hur deras hägn utnyttjas. Finns det möjligheter i landsbygdsprogrammet kommer LRF Jönköping se över möjligheterna att ansöka
om medel för vegetationshägn i länet som komplement till de hägn som
Södra nu etablerar.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

länsförbundet ska göra en översyn kring hur vi kan möjliggöra
fler vegetationshägn genom att samarbeta med Södra

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad länsförbundsstyrelsen
anfört.
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Säkerhetsapp för jord- och skogsbruket
Länsförsäkringar skapade en app till mobiltelefon för ensamarbetande
jord- och skogsbrukare. Tyvärr marknadsfördes den dåligt och togs bort
för något år sedan. Det finns en instruktion på YouTube där man kan se
hur den fungerade, sök Länsförsäkringar knappen.
Vi vill se en ny app till mobiltelefoner på följande sätt. En säkerhetsapp
på svenska för de som arbetar ensamma i jord- och skogsbruket med
en lös larmknapp att hänga om halsen typ trygghetslarm för äldre. Den
nedlagda appen visade positionen, en bild och en karta vid larm. Det var
möjligt att lägga in flera telefonnummer till den som larmet skulle gå till.
Det satsas på många appar till olika tjänster, den ovan beskrivna appen
skulle vara ett stort tillskott till det lovvärda arbete som gjorts inom t.ex.
Säker skog.
Vi yrkar:
att

LRF tillsammans med lantbrukarnas och skogsägarnas organisationer till ett lågt pris, eller som medlemsförmån, tar fram en
trygghetsapp enligt ovan

att

motionen sänds vidare till riksförbundsstämman.
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MOTION NR 5

MOTION Nr 5, KARLSTORP-ÖKNA LRF-AVDELNING

YTTRANDE MOTION NR 5

LÄNSFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG MOTION Nr 5
Motionären efterlyser en säkerhetsapp för större trygghet och säkerhet
vid ensamarbete. Länsförsäkringar har tidigare haft en lösning som nu
har tagits bort.
Inom jord- och skogsbruk är ensamarbete ofta vanligt. En avgörande faktor om olyckan är framme är tiden till du får sjukvård. Ett personlarm kan
vara livsavgörande om du arbetar på egen hand på en avlägsen plats tex.
ute i skogen. Flera olika företag och organisationer har tagit fram eller
försökt ta fram egna säkerhetslösningar och det finns idag ett flertal olika
lösningar på marknaden, i olika prisklasser och med olika avancerade
funktioner.
Att LRF tillsammans med skogsägarföreningarna skulle ta fram en egen
lösning är idag inte gångbart då det krävs stor kunskap och resurser för
denna teknik. Detta är ju som konstaterat dessutom en produkt som
redan finns på marknaden. Däremot bör det undersökas om dotterbolaget LRF Samköp kan ingå avtal med någon av dessa leverantörer för ett
förmånligt erbjudande till LRF-medlemmar.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

uppdra åt länsförbundsstyrelsen att skicka en skrivelse till LRF
Samköp med önskemål att hitta ett samarbete med leverantör av
lämplig säkerhetsapp för jord- och skogsbrukare till ett konkurrenskraftigt pris

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad länsförbundsstyrelsen
anfört.
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Framtidens lokalavdelningar
Tabergs Bergslags LRF-avdelning föreslår att flera små lokalavdelningar,
däribland vår egen, slås ihop till större enheter. Anledningen är att flera
lokalavdelningar vi diskuterat med har svårt att få folk till styrelseuppdrag
samt övriga förtroendeuppdrag och om det väl ordnas någon aktivitet så
uteblir medlemmarna.
Vårt förslag är t.ex. 2-4 avdelningar inom Jönköpings kommun samt en
övergripande kommungrupp. Detta tror vi kan bidra till ökat intresse
för LRF. Om inget görs så tror vi att intresset för att vara medlem och
förtroendevald i LRF minskar i framtiden.
Vi yrkar:
att

stämman ger länsförbundsstyrelsen i uppdrag att hjälpa
lokalavdelningar att gå samman eller öka samarbetet - för att öka
intresset för verksamheten.
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MOTION NR 6

MOTION Nr 6, TABERGS BERGSLAG LRF-AVDELNING

YTTRANDE MOTION NR 6

LÄNSFÖRBUNDSSTYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG MOTION Nr 6
Motionären beskriver utmaningen med det lokala engagemanget i LRF.
Länsförbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning att det finns
lokalavdelningar i länet med lågt och dalande engagemang. Det vittnas
om svårigheter för valberedningarna att hitta engagerade ledamöter
och om utmaningar att attrahera ungdomar till lokalavdelningens
verksamhet. Att det lokala engagemanget i LRF är på väg att förändras är
en uppfattning som är allmänt utbredd och inte får nonchaleras. Frågan
om engagemang på alla nivåer i LRF, för att skapa medlemsnytta och ta
tillvara ideella krafter, är funderingar att ta på allvar i ett framtida LRF.
Landsbygden och dess människor och företag är i ständig förändring
och det gäller att hitta nya arbetssätt för att bygga lokala nätverk som
ger inspiration, arbetsglädje, lönsamma företag och framtidstro. I Västra
Götaland körs nu en process med målet att ca 20 avdelningar skall ha
tagit möjligheten att vara stadgelösa över tre år 2019-2021 med start på
årsmötena nästa höst. Utgångspunkter är frågeställningar som:
Vad kräver medlemmarna i form av lokal närvaro 2020?
Vad klarar organisationen?
Hur kan vi rekrytera förtroendevalda till uppdrag?
Vad innehåller ett uppdrag för en förtroendevald på olika nivåer?
Hur kan vi skapa engagemang i olika uppdrag?
Hur får vi bäst våra medlemsavgifter att verka i förtroendemannaorganisationen i LRF?
Dessutom påbörjas nu av riksförbundet en mer omfattande genomlysning
av organisationen kring lokalavdelningar och kommungrupper med
fokus på hur vi tar tillvara det ideella engagemanget. Det ska ske en
dialog kring detta i regionerna under hösten 2018 med fortsatt process
under början av 2019 och därefter beslut på riksförbundsstämman 2019.
Arbetet går under benämningen ”Framtidens folkrörelse” - engagemang
och påverkan i ett attraktivt och inflytelserikt LRF. Länsförbundsstyrelsen
ser fram emot att aktivt delta i detta utvecklingsarbete och ser detta som
en utgångspunkt även för arbetet med strukturen för lokalavdelningar
och kommungrupper i Jönköpings län.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad länsförbundsstyrelsen anfört.
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Länsförbundsstyrelsen 2017

Mikael Bäckström
Jordbrukspolitik
Länsförbundsordförande
036-34 62 18
mikael.backstrom@lrf.se

Anna Samuelsson
Energi, Klimat och miljö, forskning
Vice ordförande
0371-360 24, 0707-45 09 47
anna@kalsetmjolk.se

Anders Friberg
Skog, viltfrågor, infrastruktur
0702-60 28 80
anders@krangsberg.se

Henrik Svensson
Vatten och fiske, företagarfrågor
036-37 87 69, 070-946 46 10
henrik@labbarp.se

Patrik Jönsson
Omsorgsfrågor, äganderätt,
0706-28 12 25
hogagarde@telia.com

Ida Rantonen
Barn och ungdom
0702-14 84 40
ida_rantonen@hotmail.com
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Personal LRF länsförbund 2017
Anna Werbitsch Arnell
Regionchef
036-34 62 10
anna.werbitsch-arnell@lrf.se

David Ekbäck
Utvecklare regional
näringspolitik
036-34 62 01
david.ekback@lrf.se

Elenore Petersson
Kommunikatör
036-34 62 08
elenore.petersson@lrf.se

Henrik Sporrong Esbjörnsson
Företags- och medlemsutvecklare
036-34 62 05
henrik.sporrong@lrf.se

Helene Lantz
Skog och vilt
0470-70 36 55
helene.lantz@lrf.se

Anställda av Riksförbundet 2017
My Sahlman, Veterinära frågor, 08-787 51 13, my.sahlman@lrf.se
Eva Engström, Projektstöd södra Sverige, 036-34 62 06, eva.engstrom@lrf.se
Anna Ross, Kommunikatör Bonden i skolan, 036-34 62 04, anna.ross@lrf.se
Agneta Sundgren, Projektledare Växtskydd, 08-787 50 08, agneta.sundgren@lrf.se
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