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Välkommen
till stämma!

BILD!

Program
14.00

Fullmäktigeanmälan och
kaffe/fika

15.00

Välkommen
Hänt under året
Stämman öppnas
Stämmoförhandlingar

18.00

Stämmomiddagen inleds med 		
förrätt i foajén och fortsätter 		
sedan i Kammaren

21.00

ca avslut
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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 verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar

9.

Revisorernas berättelse

10.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

11.

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

12.

Bestämmande av ersättning till ledamöter i regionstyrelsen och
valberedningen samt revisorerna

13.

Fastställande av antal ledamöter i regionstyrelsen

14.

Val av styrelseledamöter

15.

Val av regionordförande

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 riksförbundsstämman

22.

Behandling av inkomna motioner

23.

Övriga frågor

24.

Regionstämman avslutas
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Årsberättelse 2019

Vildsvinsfrågan på agendan

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott tillsammans med representanter från Naturvårdsverket och länsstyrelserna i
Småland var inbjudna till Bäckaby utanför Vetlanda för att diskutera vildsvinsproblematiken.

2019 inleddes med två fullbokade utbildningar i fällfångst och avrundades med ett
gemensamt möte med över 200 personer där länstyrelsen, LRF, Svenska Jägareförbundet och Jägarnas riksförbund gemensamt diskuterade åtgärder för att minska
vildsvinsproblematiken. Men året har bjudit på annat också! Bland annat har arbetet
med den regionala livsmedelsstrategin nu fått ny fart, mineralfrågan aktualiserades i
Vetlanda och det näringspolitiska arbetet på alla nivåer har fortsatt.
Regionstämman 2019
Regionens omkring 200 fullmäktige
bjöds in till stämmoförhandlingar den
13 mars på Kulturhuset Spira i Jönköping. Tretton motioner behandlades på
stämman, varav fem handlade om vilt,
med tonvikt på den allt ökande vildsvinsproblematiken. Åtta motioner sändes vidare till riksförbundsstämman. Insamligen till förmån för We Effect inbringade
21 410 kr.

Årets lokalavdelning
Norra Sandsjö LRF. En avdelning med
lång tradition av engagerande och varierande aktiviteter. Bland annat de populära bondefrukostarna, med lokal- och
rikspolitiker inför valet, Dan Sylvebo –
dåvarande regionchef Svenskt Näringsliv, representant från Spira och julfrukost med julsånger med mera. Förutom
detta har många fler aktiviteter också anordnats, bland annat skrotinsamling, sociala medierträff, skogsaktiviteter, torkträff, soppluncher, träff om energisnåla
hus och mycket mer.

Vid stämman delades följande priser ut:
LRFs silvernål
Margareta Thureborn,Landsbrobygden
Åke Johansson, VärnamoTånnö
Bo Bengtsson, VärnamoTånnö
Ulf Andersson, Säby

Årets arbetsgivare
Karl-Johan och Naémi Andersson,
Linderås
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LRFs och Länsförsäkringars pris
”Säker Bonde”
Sven Carlson, Landsbrobygden

ten, studiebesök, torgdagar och mässor
som belyser det gröna näringslivets betydelse är ett axplock av det som hänt under året.

Styrelsens pris för särskild insats
Jan Rommedahl, Tabergs-Bergslag

Del två i utbildningen i ”Hur når vi framgång i dialogen med kommunen” med
föreningen Tillväxt och Tillsyn genomfördes gemensamt med kommunala politiker och tjänstemän.

Dessutom uppmärksammades Sävsjö
kommun och Jönköpings kommun genom att bli mottagare av hedersutmärkelsen ”Innovativ svensk matupphandling” - för en kreativ upphandling av
utmärkta svenska råvaror.
Framtidens folkrörelse
LRF Jönköpings län har jobbat vidare
med Framtidens Folkrörelse. Det är ett
pågående arbete och en summering av
förra årets medlemsdialog. Det inleddes
i augusti med alla regionerna i Stockholm. Under hösten har lokalavdelningar och kommungrupper haft möjlighet
att ge inspel till det remissvar som har
lämnat till riks. Regionens svar summerar: ”Ge förtroendevalda möjlighet att
växa in i sina roller, vi måste ta hänsyn
till att alla inte har samma kunskap och
intresse av teknik för ett digitalt medlemsengagemang, deras röst är lika viktig
som andras.”

Sävsjö kommungrupp på torget där det pratades biogas
och lantbrukets bidrag till en hållbar och säker framtid.

Flertalet uppföljande medlemsmöten i
torkans spår har genomförts, som har varit väldigt välbesökta. Under v. 47 satsade
kommungrupper över hela landet på att
träffa politiker eller på andra sätt belysa
viktiga frågor för näringen.

Lokalavdelningarna
Regionens lokalavdelningar har under
året genomfört drygt 300 aktiviteter.
Däribland viltträff, bondefrukost, studiebesök, familjedag, byvandring och
brandutbildning och mycket mer.

Vaggeryds kommungrupp gästade som ambassadörer på
Instagramkontot @mittvaggeryd under vecka 47.

LRF Ungdomen
Under året har styrelsen bestått av ordförande Elin Hagelsås, Axel Svensson,
Evelina Gustafsson, Erik Öster, Linn
Jonsson, Fredrik Axén, Jakob Hellgren,
Jessica Jörgensen och Daniel Kjellberg.

Kommungrupperna
I LRF Jönköpings län finns tretton kommungrupper som jobbar aktivt med att
driva viktiga frågor för det gröna näringslivet på kommunal nivå. Under året
har samtliga kommungrupper arbetat
med sina frågor. Remissvar, politikermö-
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Skog & Vilt
Under året har LRF Jönköpings län anordnat två välbesökta fällfångstutbildningar. Utbildningen riktades till markägare för att öka kunskapen hur man
fångar vildsvin i fällor och vilka regler
som gäller.

På årsmötet i november valdes Anton
Andersson som ny ledamot och Erik Öster avtackades.
Medlemsaktiviteter: studiebesök på
mjölkgård, dikobesättning och gård med
biogasanläggning.
Ägandeskifteskväll
och två pubkvällar för trivsel och nätverkande.
I början av sommaren kom angenämt
besök av ett 30-tal ungdomar från Belgien tillhörande Groene Kring (Belgiens
motsvarighet till LRF Ungdomen). De
åkte på studiebesök inom mjölk- och
köttproduktion, samt älgsafari. Efter dagen bjöds medlemmar in till grillning
ihop med besökarna för utbyte av erfarenheter.

Fälltillverkare i samtal med deltagare under en av de
fällfångstutbildningar som anordnades.

I höstas var Riksdagens miljö- och jordbruksutskott tillsammans med representanter från Naturvårdsverket och länsstyrelserna i Småland inbjudna till Bäckaby
utanför Vetlanda för att diskutera vildsvinsproblematiken. Träffen anordnades
av LRF centralt tillsammans med regionerna Jönköping och Sydost.

Jorden och Skogen i stan arrangerades för åttonde året i
rad i Stadsparken i Jönköping.

Inom ramen för Småländska skogsstrategin har LRF Jönköpings län arbetat med
att ta fram en ansökan om en satsning
på Skogens mångbruk. Det innebär att
man på sin skogsfastighet kan bedriva
en kombination av traditionellt skogsbruk med småskalig träförädling, turism,
jakt/fiske och livsmedelsproduktion.
Den 5 december beviljades projektet av
Tillväxtverket och LRF är projektägare.
Under 2020 drar det i gång.

Det årligen återkommande evenemanget Jorden och skogen i stan, lockar hundratals barn i mellanstadieåldern till Stadsparken för att lära sig mer om det gröna
näringslivet. I år arrangerades det för åttonde gången.
Omsorgsgruppen
Två utbildningstillfällen för omsorgsansvariga i kommungrupperna har ordnats, med information om Region Jönköpings läns företagsjour och Svenska
kyrkan pratade om reaktioner när man
i sin yrkesroll blir anklagad för skam.
Länsstyrelsen presenterade hur förloppet går till när de får in en anmälan och
hur samarbetet med LRF ser ut.

Lövsuccé 2.0 i landskap och företag
startade i gång arbete under 2019 med
utbildningsträff utanför Lekeryd. Omkring 100 skogsägare samlades för att
lära sig mer om möjligheterna med att
satsa på löv. Läs mer på lrf.se/lovsucce
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Viltstammar i Balans 2.0 har fortsatt LRF är ordförande i fokusgruppen för
utbilda såväl tjänstemän som enskilda förnybar energi, jord- och skogsbruk.
markägare och jägare.
Under Klimatveckan arrangerades det
årliga Mat & Klimatseminariet. Tenhults
Regionala livsmedelsstrategin
naturbruksgymnasium fick Klimatpriset
Arbetet med den regionala livsmedels- 2019.
strategin har tagit ny fart. Projektledare
Christina Odén påbörjade sitt arbete I genomförandet av utmaningen 50/50–
under hösten och har bland annat haft 2020 har LRF Jönköpings län genomfört
dialogmöten med LRFs kommungrup- tre aktiviteter. Bland annat har det arper. Handlingsplanerna kommer sättas i rangerats seminarium om fossilfritt lantverket under 2020.
bruk och innovationer.

Några av deltagarna från LRFs kommungrupper
tillsammans med Karin Nalbin, LRFs regionstyrelse
och Christina Odén, projektledare regionala livsmedelsstrategin.

Vatten
Kopplat till arbetet med vattenskyddsområden har representanter för LRF
Jönköpings län varit med och diskuterat
den nya vägledning kring VSO-processen som är på gång till 2020.
Under 2019 har det i regionen tillkommit cirkelledare för studiecirklar om dikesunderhåll. Cirkelledarna utbildades
av bland annat vattenansvariga inom
LRF under november och kommer att
genomföra cirklar under 2020 och 2021.
Energi och klimat
LRF Jönköpings län har fortsatt vara aktiva i länets klimatråd, där vi samverkar
med en rad andra aktörer i frågor kring
mat, skog, klimat och biodrivmedel.

Mineralutvinning
LRF Jönköpings län har följt utvecklingen i Vetlandatrakten, jobbat med information till drabbade markägare som fått
besked om undersökningstillstånd. Politikerträff med riksdagsledamöter anordnades under hösten. I oktober kom beskedet att Rolling Roads Resources LTD
begärde frånträdelse av hela ansökan av
undersökningstillstånden. I mars hölls
även ett möte om den pågående processen i Norra Kärr för att samla erfarenheter bland berörda aktörer.
Bushresa 2019
Länsstyrelsen, LRF, Vaggeryds kommun
och länsmuseet i Jönköpings län anordnade årets ”Bush-resa” för länets regionala och kommunala politiker med
temat Jordbruksmarkens framtid. Syftet
var att ge politikerna en bild av verkligheten där naturbetesmarker växer igen
och där värdefull åkermark för matproduktion blir byggarbetsplats.

God uppslutning på den populära Bushresan, som tog
politikerna genom odlingslandskap och betesmark.
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Eurodair y/KonkurrenskraftigMjölk
2.0. som bedrivits i Jönköping och Västra Götalands län summerades med en
Kunskapsmässa i Götene. Genom kunskapsutbyte mellan företag, rådgivning
och forskning och internationell samverkan har satsningen haft ambitionen
att öka konkurrenskraften hos Sveriges
mjölkproducenter.

Mässor och medlemsträffar
Jobbmässan, Ung Företagsamhetmässan
och Landsbygdens sommarmöte är några regionala mässor LRF har medverkat
under 2019. På Elmia Skog var temat i
LRFs monter kunskap om RASE och vad
det innebär för viltet och den biologiska
mångfalden.

I projektet EuroDairy jämfördes data
från 120 mjölkföretag från 14 olika länder inom EU, varav 9 företag var svenska. Ta del av resultat och fakta på lrf.se/
eurodairy

Carin Hoflund, LRF Jönköpings län, fanns på plats i
LRFs monter på Elmia Skog och pratade om mineralutvinning och äganderättsfrågor.

Under året har också ett antal medlemsträffar arrangerats i samverkan med
samarbetsaktörer. Bland annat ”Mat i ett
förändrat klimat ger nya affärer” och
”Stoppa tjuven”.

Martin Johansson visar metod för att räkna ut hur
mycket bete det finns. En av stationerna deltagarna
besökte på Kunkurrenskraftig Mjölks Kunskapsmässa.

Ny gemensam personalorganisation
LRF Jönköpings län och LRF Sydost har
nu gemensam personalstyrka som samverkar över området. Personalen finns
på de tre regionkontoren i Jönköping,
Växjö och Kalmar. Karin Eickhoff tillträdde i september som ny regionchef
för den gemensamma organisationen.

Lärarutbildning
För att öka kunskapen var maten kommer ifrån hos barn och unga har LRF
Jönköpings län under året bjudit in lärare som undervisar i årskurs 1–6 till en
halvdag med studiebesök på gård och
information om läromedlet Bonden i
skolan.

Remissvar
LRF Jönköpings län har lämnat remis�svar i ett antal frågor. Exempelvis Klimat- och energistrategi Jönköpings län,
Rovdjursplan Jönköping, Föreskrifter
Naturreservat Alversjöskogen (Eksjö
kommun), Jordbruksmarkens värden i
samhällsplaneringen (Jönköpings kommun).

Influencerträff
För att berätta om den svenska klimatsmarta maten på ett nytt sätt bjöds en
grupp härliga länsbor med intresse för
mat och sociala media in till en kväll
fylld av matglädje och samtal om den
svenska matens mervärden.
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Uppföljning av motionerna från LRF
Jönköpings läns regionstämma 2019
Nedan följer en samlad lägesrapport över de motioner som behandlades på LRF Jönköpings läns regionstämma 2019. Av de tretton motioner som behandlades fick regionstyrelsen i uppdrag att skicka åtta
motioner till riksförbundsstämman. Motionerna nr 4 Vildsvinsplågan, nr 6 Kampen för miljövänlig
diesel, nr 7 Höga nätavgifter, nr 9 Användadet av råttgift och nr 13 Kompensation för felaktig myndighetshantering besvardes direkt på stämman med vad regionstyrelsen anfört.

Motion nr 1, Fungerande älgförvaltning

Yrkande: att LRF aktivt arbetar för att öka kraven på kunskap hos styrelseledamöter i
älgskötselområden, LRF i egen regi eller i samarbete med andra organiserar utbildning för
styrelseledamöter i älgskötselområdena, LRF årligen inbjuder styrelseledamöterna i älgskötselområdena till näraliggande viltdemogårdar.
Beslut och svar: Stämman beslöt enligt regionstyrelsens förslag att LRF ska arbeta för ett
obligatoriskt kunskapskrav för styrelseledamöter i älgskötselområdena (ÄSO). Motionen till
riksförbundsstämman, som biföll motionens intentioner att uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att undersöka möjligheten att initiera en utbildning för ÄSO-styrelser.
Utbildningsmaterial för ÄSO har tagits fram inom ett projekt i LRF Jönköpings län och LRF
Sydost. Tanken är att det ska användas som en pilot för att sedan kunna användas även av
andra regioner.

Motion nr 2, Ändra regelverket för fällfångst

Yrkande: att LRF aktivt arbetar för att förenkla regelverket för fällfångst av vildsvin, LRF
aktivt arbetar för ett regelverk som kan användas vid skyddsjakt.
Beslut och svar: Stämman beslut enligt regionstyrelsens förslag på justerad att-sats och motionen sändes vidare till riksförbundsstämman. Där gavs riksförbundsstyrelsen i uppdrag att
aktivt arbeta för att få ett förenklat regelverk för fällfångst av vildsvin, för att bidra i arbetet
att ta fram effektiva vildsvinsfällor. Riksförbundsstyrelsen gavs också i uppdrag att fortsatt
arbeta för information om användning av fälla vid skyddsjakt på vildsvin.
Behovet av ändrat regelverk för fällfångst har förts fram i flera olika sammanhang, bland annat i LRFs remissvar till Naturvårdsverkets förvaltningsplan för vildsvin.

Motion nr 3, Vildsvinens skadeverkningar

Yrkande: att LRF tillsätter mer resurser och fler tjänster i frågan, LRF årligen inhämtar
statistik över vildsvinens kostnader för jordbruk, försäkringsbolag med mera, LRF verkar för
att vildsvinen räknas som en invasiv art, LRF verkar för fler metoder att bekämpa vildsvinen
godkänns som större fällor, reproduktionshämmande och dödande substanser med mera,
LRF verkar för ett liberalare regelverk runt tekniska hjälpmedel som kan underlätta vid jakt
som övervakning, mörkersikten och dylikt, LRF verkar för ett system som skottpengar finansierat i första hand med offentliga medel.
Beslut och svar: Regionstyrelsen gavs i uppdrag att skriva en motion enligt motionärens
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intentioner i attsatserna 1,2,5 samt två tilläggsyrkanden till riksförbundsstämman. Motionen
behandlades under namnet ”Beräkning och inventering av viltskador” på riksförbundsstämman. Fyra av yrkandena ansågs besvarade eller avslogs på riksförbundsstämman och ett bifölls.
Riksförbundsstyrelsen uppdrogs att arbeta för forskning om viltskador, system för inventering
av viltskador i jordbruket och om fjärranalys av viltskador, arbetet kommer inte dock inte att
kunna vara klart under 2020.
Toleransnivå för skador i jordbruket - en arbetsgrupp som ska arbeta med att ta fram en toleransnivå som är förankrad i organisationen ska tillsättas. Arbete pågår för att initiera forskning
om mätning av viltskador i jordbruk. Finansiering av planeringsarbetet säkrad. Naturvårdsverket har i sitt förslag till Nationell förvaltningsplan för vildsvin skrivit att målet för vildsvinskador är att skadorna ska halveras till 2025.

Motion nr 8, Hållbar representation

Yrkande: att LRF i egen regi eller i samarbete med andra tar fram ett upphandlingsunderlagför hållbar representation, LRF distribuerar detta till svenska företag och arbetar för att göra
det till norm.
Beslut och svar: Motionen sändes vidare till riksförbundsstämman som med bifall till motionens intentioner uppdrog åt riksförbundsstyrelsen att lyfta fram värdet av hållbar representation med svenska råvaror. Motionens yrkande att ta fram och distribuera ett upphandlingsunderlag till svenska företag och arbeta för att göra det till norm avslogs.
Påbörjad dialog med bland annat Svenskmärkning AB, projektet MATtanken som tillsammans
med Kost & Näring jobbar med definition av ursprung i offentlig upphandling. Dialog även
med Tänk om-gruppen. Input kan även hämtas från pågående arbete på Upphandlingsmyndigheten som kommer med hållbarhetskriterier för upphandling i november för nötkött och
griskött. Förslag enligt stämman infusion klart senast årsskiftet.

Motion nr 11, Jämställdhet

Yrkande: att utbildningar genomförs i valberedningar och styrelser för att öka kunskapen om
LRFs jämställdhetsarbete, utredningen genomförs om varför LRFs förtroendeuppdrag inte ses
som lika attraktivt av kvinnor som män, man lyfter fram de goda exempel som trots allt finns
inom organisationen och att man tar reda på vad som gjort att dessa lyckats.
Beslut och svar: Motionen sändes vidare till riksförbundsstämman som gav bifall till motionens
intentioner och uppdrog åt riksförbundsstyrelsen att ta fram konkreta insatser och ytterligare
stärka det arbete som bedrivs inom ramen för LRFs jämställdhetsstrategi.
LRFs enhet för Folkrörelseutveckling genomför under hösten 2019 en kvalitativ och kvantitativ undersökning med syfte att få fram kunskap om hur rollen som förtroendevald uppfattas idag, samt idéer på hur vi kan göra uppdraget mer attraktivt i framtiden för kvinnor
inom LRF. Undersökningen är både kvalitativ och kvantitativ, med fokus på hur vi kan få fler
kvinnor att attraheras av uppdraget som förtroendevald i LRF. Målsättningen är att, med ett
jämställdhetsfokus, öka statusen och attraktiviteten i uppdraget som förtroendevald samt att
förbättra värdekulturen för kvinnor som är förtroendevalda.
Motionerna ”Nr 10 Rankinglista över Sveriges kommuner”, ”Lantmäteriets monopol-ställning” och ”Nr 5
DNA-test av vildsvin”, ansågs besvarade på riksförbundsstämman och beslutet krävde ingen åtgärd.
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LRF Jönköpings län styrelse 2019
Styrelsen, som utgörs av stämmovalda ledamöter, har under det gångna verksamhetsåret sammanträtt nio gånger. Styrelsen har utgjorts av:
Anders Friberg, regionordförande, Vaggeryd		
Henrik Svensson, vice ordförande, Bankeryd
Patrik Jönsson, Bodafors				
Karin Nalbin, Mullsjö
			
Mikael Wik, Adelöv				
Axel Svensson, LRF Ungdomen, Hånger		

vald t.o.m. stämman 2021
vald t.o.m. stämman 2020
vald t.o.m. stämman 2021
vald t.o.m. stämman 2021
vald t.o.m. stämman 2020
vald t.o.m. stämman 2020

Sekreterare och kassör
Anna Werbitsch Arnell, LRF Jönköping län
Karin Eickhoff, LRF Jönköpings län

Revisorer		

Gunnar A Johansson, Tenhult				
Per Stålhammar, Stenberga
David Brogård, Hylletofta, suppleant
Anette Evertsson, Eksjö, suppleant
				

				

Ombud till riksförbundsstämman 2019
Ordinarie:			
Henrik Svensson		
Bankeryd
Mikael Wik 			
Adelöv
Patrik Jönsson 			
Bodafors
Anders Friberg			Vaggeryd
Axel Svensson			Hånger
Karin Nalbin
Mullsjö
Elin Hagelsås			Landsbro
Ersättare i turordning
Olof Sjöholm
Per Karlander
Henrík Nyqvist
David Brogård 				
Emma Hultman

Skillingaryd
Hånger
Stockaryd
Hylletofta
Skärstad
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Valberedningen

LRF mandat
Carina Johansson, Vaggeryd
Karin Svensson, Korsberga
Tomas Gunnarsson, Gränna
Ulf Magnusson, Reftele
Emma Hultman, Skärstad

LRF Ungdomen
Gustav Grahn, Rydaholm
Ordförande och sammankallande är
Carina Johansson, Vaggeryd.

LRF Jönköpings län representation 2019
LRF regionala rådet
Anders Friberg, Vaggeryd
Viltförvaltningsdelegationen
Anders Friberg, Vaggeryd
Enok Skogman, Malmbäck, ersättare
Skogsstyrelsens distrikt
Anders Friberg, Vaggeryd
Mikael Wik, Adelöv, ersättare

Vätternvårdsförbundet
LRF Jönköpings län samarbetar med
Östergötland samt Västra Götaland.
Ordinarie styrelseledamot:
Sofia Kämpe, LRF Västra Götaland
Ersättare:
Erica Pershagen, LRF Östergötland
Viltolycksrådet
Helene Lantz, LRF Jönköpings län

Arrendenämnd 2017-2019
Jordägare:
Bo Adolfsson, Gislaved
Helene Lantz, Rydaholm
Arrendator:
Per-Olof Wetterholm, Bodafors

Jämställdhetsrådet
Karin Eickhoff, LRF Jönköpings län

Lokala programråd
Naturbruksgymnasium
Karin Nalbin, Mullsjö

Studieförbundet Vuxenskolan
länsavdelning
Patrik Jönsson, Bodafors

Klimatrådet
Anders Friberg, Vaggeryd

Höglandsgruppen
Henrik Svensson, Bankeryd
Anders Friberg, Vaggeryd
Carin Hoflund, LRF Jönköpings län

Klimatrådets fokusgrupp (lst)
David Ekbäck, LRF Jönköpings län
Partnerskap för landsbygdsprogrammet (lst)
Carin Hoflund, LRF Jönköpings län

Studieförbundet Vuxenskolan
Länsavdelningens valberedning
Jonathan Uvebrant, Forsheda

Länets bygdegårdsdistrikt
Lennart Nilsson, Ingatorp
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Resultat- och balansräkning
I Region LRF Jönköpings län ideell förening bedrivs stadgebunden verksamhet
där beslut om ekonomin fattas på regionstämman. 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

2019

2018

Medlemsavgifter

440 623

439 817

S.a intäkter

440 623

439 817

Verksamhetens kostnader

-440 623

-439 817

Balansräkning

2019-12-31

2018-12-31

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 5/2 2020
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Revisionsberättelse
Till regionstämman i LRF Jönköpings län, organisationsnummer 826000–2269
(ideell förening).
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning
i LRF Jönköpings län för år 2019. 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 5/2 2020
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Protokoll för valberedning för
LRF-Region Jönköping 2020-01-02
Övriga möten under säsongen: 26/8, 11/10, Utbildning 7/11, telemöte 13/11.
Närvarande den 2/1-2020: Carina Johansson, Thomas Gunnarsson, Emma Hultman, Karin Svensson och Ulf Magnusson. Frånvarande: Gustav Grahn.
§1

Ordförande Carina Johansson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2

Val av sekreterare:
Till sekreterare för mötet valdes Ulf Magnusson.

§3

Val av justeringsman:
Till att jämte ordföranden justera valberedningens protokoll valdes Karin Svensson.

§4

Val av stämmofunktionärer:
Valberedningen beslöt att föreslå stämman:
Torbjörn Egerhag, Våxtorp, Bor till ordförande på Regionstämman.
Frida Svensson, Förshult, Burseryd till vice ordf. på Regionstämman.

§5

Styrelsens storlek:
Valberedningen beslöt att föreslå stämman:
Att
styrelsen skall bestå av 7 ledamöter.

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

§7

Regionens styrelse:
Valberedningen beslöt:
Att
till stämman föreslå val av följande ledamöter på en mandattid av 2 år:
Simon Jonegård, Granshult, Bankeryd			
Nyval
Hanna Sjöholm, Dammens kvarn, Skillingaryd		
Nyval
Christina Nyemad, Lalleryd, Jönköping			
Nyval
Att
till stämman föreslå val av ungdomsledamot på en mandattid av 1 år:
Elin Hagelsås, Nöbbeleholm, Landsbro			
Nyval

Regionordförande:
Valberedningen beslöt:
Att
föreslå stämman omval av Anders Friberg, Krängsberg Östergården,
		
Vaggeryd, på en mandattid av 1 år.
§8
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§9

Revisorer
Valberedningen beslöt:
Att
till stämman föreslå val av följande ordinarie revisorer:
Gunnar A Johansson, Fagerslätt, Tenhult		
Omval
Per Stålhammar, Stenberga, Vetlanda			
Omval
Att
till stämman föreslå val av följande suppleanter:
David Brogård, Hylletofta, Sävsjö			
Omval
Anette Evertsson, Håkarp, Eksjö			
Omval
Samtliga väljs på 1 år.

Fullmäktige till Riksförbundsstämman
Valberedningen beslöt:
Att
föreslå stämman val av följande som fullmäktige:
		
Anders Friberg, Krängsberg Östergården, Vaggeryd
		
Karin Nalbin, Bjurbäcks gård, Mullsjö
		
Simon Jonegård, Granshult, Bankeryd
		
Hanna Sjöholm, Dammens kvarn, Skillingaryd
		
Christina Nyemad, Lalleryd, Jönköping
		
Ulrika Björnhag, Gräshult, Skillingaryd
		
Elin Hagelsås, Nöbbeleholm, Landsbro
§10

Att
		
		
		
		
		

suppleanter ska vara i följande turordning:
Patrik Jönsson, Högagärde, Bodafors
Per Karlander, Hånger Karlsdal, Värnamo
Henrik Nyqvist, Fageräng, Stockaryd
David Brogård, Hylletofta, Sävsjö
Emma Hultman. Stickelösa, Huskvarna

Föredragande på stämman
Valberedningen beslöt:
Att
utse Carina Johansson som ordinarie föredragande på stämman med
		
Thomas Gunnarsson som suppleant.
§11

§12

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

§13

Ordförande Carina Johansson tackade de närvarande och förklarade
sammanträdet för 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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Eftergymnasiala kortare påbyggnadsutbildningar
Inom de gröna näringarna har vi idag ett stort behov av kunnig
arbetskraft. Att fullfölja naturbruksgymnasium ger en grund av
kunskapen man behöver i sitt yrke, men de arbetsplatser som inte kräver
mer kunskap är lätträknade. De så kallade ”enkla arbeten” är inte så
många, då de flesta lantbruk idag kräver att personalen kan bemästra
flera områden väl inom yrket.
Att vidareutbilda sig efter gymnasiet inom de gröna näringarna
innebär studie på högskola. Vår uppfattning är att de som söker de
utbildningarna, inte är de som sedan arbetar praktiskt i produktionen.
I utbildningssystemet saknas idag möjlighet att under kortare tid
lära sig specialkunskap/ vidareutbilda sig, inom tex växtodling,
maskinreperation, animalieproduktion, grönsaksodling etc, för de som
redan idag är yrkesverksamma, eller de som sedan tidigare valt en annan
gymnasieutbildning. Detta kunde vara ett sätt att öka kompetensen hos
sin personal, samt att underlätta generationsväxlingar, där den yngre
generationen som saknar teoretisk lantbruksutbildning, senare i livet
bestämmer sig för att ta över lantbruket.
I den GRÖNA NÄRINGEN finns förutsättningarna för att i framtiden
försörja oss med mat och energi.
Men det krävs intresserade och kunniga händer. Vi har en
livsmedelsstrategi som tydligt vill öka livsmedelsproduktionen i Sverige.

Vi yrkar:
att

LRF ska arbeta för att skapa en ekonomisk lösning för dessa
utbildningar.

att

LRF lyfter problematiken med bristen på arbetskraft till högsta
politiska nivå.

att

motionen skickas vidare till riksförbundsstämman.
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MOTION NR 1

MOTION Nr 1, GUSTAV ADOLF LRF-AVDELNING

YTTRANDE MOTION NR 1

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG MOTION Nr 1
Gröna näringarnas behov av arbetskraft är stort och det växer. Bland
annat växer behovet av att kunna kompetensförstärka sina anställda med
nischade kunskaper för de aktuella arbetsuppgifter som är i respektive
företag. De ”enkla” arbeten som kanske funnits, minskar eller försvinner
och det moderna lantbruksföretaget har en efterfrågan på kompetenta
medarbetare som är en viktig pusselbit i företagets tillväxt.
De utbildningar som i dag finns inom bland annat naturbruksgymnasiet
är en grund och ganska allmän, men kunskap behöver oftast kompletteras och vara inriktad för företaget. Kortare utbildningar med behovsstyrda inriktningar för lantbruksföretag borde kunna genomföras runt
om i landet. Attraktionskraften för de gröna näringarna är viktig att lyfta
och detta kunde också vara en del i det.
Vi har i dag både en regional och nationell livsmedelsstrategi. I samtliga
lyfts betydelsen av kompetensutveckling och utbildningsinsatser inom
näringen. Inom LRF bedrivs ex. Mer mat – fler jobb.
Det borde vara i linje med riksdagens livsmedelsstrategi att satsa på de
som ska förse landet med mat. Även inom förädlingsledet kan kortare
utbildningar bidra till ökad produktion, lönsamhet och självförsörjningsgrad.

Styrelsen föreslår stämman besluta
att

LRF lyfter problematiken med bristen på arbetskraft till högsta
politiska nivå

att

LRF jobbar för att initiera utbildningar, nischade för lantbruksföretag och möjliggör finansiella lösningar för dessa.

att

motionen sänds vidare till riksförbundsstämman.
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Säkerhet och arbetsmiljö inom de gröna näringarna
Alltför ofta drabbas personer och företag inom de gröna näringarna av
arbetsplatsolyckor. LRF bör främja arbetet med att ständigt minska risker
samt att öka säkerhetstänkandet.
Enligt svensk lagstiftning har varje arbetsgivare skyldighet att dokumentera olyckor/incidenter samt informera sin egen personal. Det finns
däremot ingen skyldighet att dela med sig av erfarenheter och kunskaper. Förslag 1 innebär att LRF tar fram ett system/databas för att snabbt
sprida information om incidenter och olyckstillbud inom näringen.
Syftet är att alla ska uppmärksammas på tänkbara risker och möjliga
tillbud för att därmed kunna förebygga olyckor på sitt eget företag.
Dokumentationen kring säkerhetsarbete är till stora delar lika på de
flesta företag.
LRF skulle därför göra stor skillnad genom att utforma paketlösningar
som enkelt kan anpassas för det enskilda företaget. Förslag 2 innebär
att LRF tar fram paketlösningar och mallar så att det blir lättare för den
enskilde företagaren att följa arbetsmiljölagen. Huvudsyftet är att minska
olycksrisker samt att handleda till en mera juridiskt korrekt dokumentation.
Exempel på mallar och dokument:
- Systematiskt arbetsmiljöarbete
- Riskanalyser avseende redskap och maskiner.
- Incident rapportering
- Krishantering
- Skyddsrond arbetsmiljö
- Etc
Ovanstående är levande dokument som arbetsgivaren är skyldig att hålla
aktuella inklusive historik.
Vi yrkar:
att

LRF tar fram ett system/databas för att snabbt sprida
information om incidenter och olyckstillbud inom näringen.

att

LRF tar fram paketlösningar och mallar så att det blir lättare för
den enskilde företagaren att följa arbetsmiljölagen.

att

motionen skickas vidare till riksförbundsstämman.
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MOTION NR 2

MOTION Nr 2, NORRA SOLBERGA-FLISBY LRF-AVDELNING

YTTRANDE MOTION NR 2

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG MOTION Nr 2
LRF Jönköpings län håller med om att den här motionen är av stor vikt
för våra medlemmar. LRF hade under ett antal år ett projekt som hette
Säkert Bondförnuft och som hade till uppgift att minska antalet olyckor
och dödsfall i de gröna näringarna med ett bra resultat.
När projektet tog slut bildade istället de handläggare och rådgivare som
funnits med i projektet tillsammans med fler rådgivare ”Säker Arbetsmiljö” http://www.sakerarbetsmiljo.se/som tillhandahåller i princip allt
motionen efterfrågar.
Här kan man få mycket gratis vad gäller mallar och även råd för att hålla
sig uppdaterad vad som gäller både sin egen säkerhet och sina anställda.
Det finns möjlighet att dagligen ringa för rådgivning och för att boka
besök på gårdsnivå för en säkerhetsgenomgång.
Motionen efterfrågar att LRF tar fram ett system/databas för att snabbt
sprida information om incidenter och olyckstillbud inom näringen. Men
erfarenheter visar att det är svårt att få företagare att rapportera in allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket som de enligt arbetsmiljölagen måste
göra. Enligt forskningen på SLU Alnarp så rapporteras bara ca 10 % av
olyckorna och tillbuden in. Ett register riskerar då att inte bli särskilt
representativt.

Styrelsen föreslår stämman besluta
att

information om Säker Arbetsmiljö ska finnas lättillgänglig på
LRF Jönköping läns regionala hemsida, samt att regionstyrelse
och personal informerar på medlemsmöten om vilka tjänster
som finns att tillgå.

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad regionstyrelsen anfört.
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Solceller
Vindkraft är problematiskt att bygga framför allt när grannar påverkas
negativt. Något som inte stör omgivningen är solceller. På landsbygden
finns ett flertal ekonomibyggnader/ ladugårdar med stora takytor som
mycket väl kan användas för produktion av sol-el. Läggs solceller på ett
helt ladugårdstak täcker det mer än väl behovet av elförsörjning för en
normal bostad, framför allt under vår, sommar och höst. Överskottsel
säljs för en sportstyver.
Idag är det svårt, för att inte säga omöjligt, att anlägga en
gemensamanläggning för elenergi som mikroproducent (högst
1500 kW – max 100 A säkring). Nätinnehavare, i vårt fall e.on
nekar flera registrerade fastigheter att själva förbruka el från
gemensamanläggning och leverera överskottsel in på ledningsnätet.
Detta för att e.on själva vill köpa vår el billigt. Bostadsrättsföreningar
kan bygga gemensamanläggning och ha en huvudmätare med en
växelriktare och undermätare till varje lägenhet. Vi har i vårt land
många lantbruksfastigheter där generationsväxling skett. Gårdar där
föräldrar, barn, syskon, anhöriga med flera gärna vill bygga nytt eller
renovera överloppsbyggnad vilket ger ett ypperligt tillfälle att anlägga
gemensamanläggning. Viktigt att svensk landsbygd kan medverka till
lokalt producerad el för oss själva och landets säkerhet.
Vi ser det som viktigt att lagstiftning - Ellagen från 1997 - hänger med i
en föränderlig tid. Vi kan som landsbygdsbor medverka till att solenergin
nyttjas bättre utan att tumma på elsäkerhet, minska utsläpp av koldioxid,
minimera negativ miljöpåverkan och medverka till att underlätta
produktion av lokalt framställd el med hjälp av solkraft. Lagring av el
från låg dygnsförbrukning till hög dygnsförbrukning och årstidslagring
förekommer idag och kan utvecklas för mikroproducenter.
Vi yrkar:
att

LRF arbetar för att underlätta gemensamanläggning av
solkrafts-el på landsbygden!

att

mikroproducent ges möjlighet att leverera in till nätföretag för
marknadsmässigt pris.

att

sakkunskap ser över lagstiftning och anpassar till verklighet.

att

motionen går vidare till riksförbundsstämman.
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MOTION NR 3

MOTION Nr 3, ANEBYORTENS LRF-AVDELNING

YTTRANDE MOTION NR 3

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG MOTION Nr 3
Intresset för småskalig och närproducerad el har ökat markant på senare
tid, och fortsätter att öka. LRF Jönköpings län har under senare år arbetat
för att underlätta installation av solcellsanläggningar på landsbygden,
bland annat genom att arrangera seminarier, solsafarin och sprida goda
exempel, erfarenheter och information till medlemmar och andra.
Det finns ett stort engagemang för klimatfrågorna och en stark vilja bland
LRFs medlemmar att bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle
genom att bland annat installera solceller. Denna vilja har dock haft svårt
att till fullo realiseras, bland annat på grund av en uppfattning om dåliga
villkor, att information om regelverk, teknik och ekonomi på området
inte finns lättillgänglig samt att regelverket upplevs inte vara ändamålsenligt och anpassat för dagens förutsättningar.
Alla bidrag till ökad produktion av hållbar el genom bland annat installation av solceller ska uppmuntras. Ett anpassat regelverk och lättillgänglig,
uppdaterad och relevant information om detta samt konkurrenskraftiga
villkor är några viktigt steg för att realisera det gröna näringslivets vilja
och potential att bidra till ett fossilfritt samhälle.

Styrelsen föreslår stämman besluta
att

ge regionstyrelsen i uppdrag att skicka en motion till riksförbundsstämman i linje med motionens intentioner för ett mer
proaktivt arbete med företagsutveckling och näringspolitiska
frågor kopplade till elproduktion på gårdsnivå med särskilt fokus
på bättre konkurrenskraft, hållbarhet, lönsamhet och mer flexibilitet i systemet och regelverk, samt kompetenshöjande åtgärder
och informationsspridning för att underlätta och öka elproduktionen på gårdsnivå.

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad regionstyrelsen anfört.
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Höghastighetsbanan
Regeringen har på förslag att bygga höghastighetsbanor mellan
Stockholm och Malmö samt Stockholm och Göteborg.
Vi ser ingen ekonomisk vinning i utbyggnaden av banan.
Vi ser inte att landsbygden har någon del eller vinning i banan.
Vi ser inte att det är till någon nytta för miljön eller klimatet.

Vi yrkar:
att

LRF ska arbeta med att få regeringen att dra tillbaka sina planer
på att bygga en höghastighetsbana.

24

MOTION NR 4

MOTION Nr 4, MALMBÄCK-ALMESÅKRA LRF-AVDELNING

YTTRANDE MOTION NR 4

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG MOTION Nr 4
Frågan gällande höghastighetsbanan har diskuterats i riksförbundsstyrelsen under hösten 2019. Där har man tagit ett ställningstagande hur
LRF ser och ska arbeta med frågan. LRFs grund är att vi är positiva till
samhällsutveckling. Det LRF arbetar för i dessa frågor är att intrånget
ska bli så minimalt som möjligt och att planering och genomförandet av
infrastrukturprojekt inte ska dra ut allt för långt i tid. Om LRF sätter sig
emot tilltänkt samhällsutveckling uppfattas det som att vi är emot det som
helhet och det kommer att missgynna oss i olika sammanhang.
LRFs grundposition gällande höghastighetsbanan är att vi ställer oss
positiva till insatsen men har också en del önskemål kring projektet. LRF
förordar alternativet med sträckningen anpassad till 250 km/h. Detta på
grund av en lägre kostnad och möjlighet till landskapsanpassning. Men
samtidigt så arbetar LRF aktivt med att lyfta problematiken om att det
finns en risk att höghastighetsbanor tränger ut andra viktiga infrastrukturinvesteringar.
Projektet behöver även omgärdas av en mycket stor hänsyn till de markägare som tvingas avstå sin mark. Processen får heller inte bli allt för långdragen då detta påverkar berörda markägare väldigt hårt i form av att det
blir svårt att planera och utveckla sin verksamhet om man inte får tydliga
indikationer på vad och när saker och ting ska ske.
LRF måste ha en konstruktiv position och kan därmed inte vara emot
nya stambanor generellt. LRF ska förespråka alternativ som ger så små
intrång som möjligt och säkerhetsställa att näringens behov av godstransporter uppfylls. Det är också viktigt att höghastighetståg inte tränger ut
andra viktigare och mer samhällsekonomiskt lönsamma infrastrukturåtgärder.
I och med att frågan har noggrant behandlats på riksnivå under hösten
ser regionstyrelsen inte någon anledning till att skicka vidare frågan för
ytterligare behandling till riks.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

motionen anses besvarad med vad regionstyrelsen anfört.
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Vidareutveckla Mitt i Byn
Vi inom LRF är unika med att ha en medlemstidning som utkommer en
gång i veckan och i denna ha en möjlighet att kommunicera med våra
medlemmar.
Kommunikationen från lokalavdelningarna har skett med post, som är
förknippad med portokostnad, och en inte alltid tillförlitlig postgång.
För att hålla nere portokostnaden har kallelse till aktiviteter skett ett par
gånger per år och vi utnyttjat påminnelser i Mitt i Byn. Under senare år
har även e-post och SMS tillkommit som möjlig kanal att nå medlemmar.
Tyvärr är disciplinen att anmäla och uppdatera kontaktuppgifter inte
hundraprocentig.
Vi blev tagna på sängen med den snabba förändring som skedde vid årsskiftet där det kostar 300:- för varje annons i Mitt i Byn.
Det finns tre bra argument för att utnyttja Mitt i Byn:
1) medlemmarna får en påminnelse om aktiviteter.
2) man kan se om det anordnas någon aktivitet i grannavdelningarna
som vore intressant att delta i.
3) alla avdelningar kan få tips på aktiviteter att genomföra i sin
avdelning.
Ett sätt att vidareutveckla Mitt i Byn vore att vi helt slopar brev på posten, även årsmöteskallelsen. Viktigaste kanal skulle vara Mitt i Byn, som
kompletteras med SMS, e-post och hemsidans kalender.
Kostnaden för brev är inte liten, detta skulle bli en besparing, de pengarna kunde läggas på Mitt i Byn där förslagsvis varje lokalavdelning får
möjlighet att ha 8 införande inklusive årsmötet utan kostnad. Om vi vill
ha fler införande skulle kostnaden vara 300:-.
Vi yrkar:
att		
tidningen Land och mitt i Byn skall göras till huvudkanal för
		medlemskommunikation.
att

regionen utreder och kommer med färdigt förslag på utveckling
av Mitt i Byn enligt vad som skisserats ovan.
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MOTION NR 5

MOTION Nr 5, BARKERYD-NÄSSJÖ LRF-AVDELNING

MOTION NR 6

MOTION Nr 6, ÖLMSTAD LRF-AVDELNING

Mitt i Byn
Vi i Ölmstad LRF reagerar på att kostnaden är så hög för att sätta in annons i ”Mitt i byn” i tidningen Land som är LRFs egna.
Vi blir färre och färre medlemmar och har inte råd med att lägga ut de
summorna som det kostar. För oss ”små” avdelningar kan vi få inspiration
av att se vad andra avdelningar sysslar med samtidigt som det kan komma
med några från grannavdelningarna på sammankomsterna. Vi anser att
LRF utarmar landsbygden.

Styrelsen föreslår stämman besluta
att

att införandet i ”Mitt i byn” ska bli gratis igen, om inte så
högst 100kr.
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Motionärerna vill att LRF ska återinföra Mitt i Byn (MiB) gratis eller
till en mindre kostnad för lokalavdelningarna. Detta med anledning att
möjligheten till att se egna och andras aktiviteter samt en alltför dyr kostnad för lokalavdelningarna vid annonsering i MiB. Vid regionala rådet i
november 2018, där alla regionordförande deltog, framfördes röster mot
beslutet att lägga ner MiB. Riksförbundet beslutade sig då för att kontakta samtliga 17 regioner där en majoritet förordar att organisationen
kvarstår vid fattat beslut och att MiB läggs ner vid årsskiftet 2019. Huvudanledningarna till detta är att man har förtroende för det arbete och de
analyser som gjorts och en förståelse för de sparbeting som finns för det
så kallade LAND-paketet.
Efter en önskan från flera regionordföranden att själva kunna välja kommunikationskanal så erbjuds nu ändå lokalavdelningar och regioner
möjligheten att annonsera på en MiB-sida i Land Lantbruk som LRF Media ansvarar för. Kostnaden för dessa annonser är 300 kr exkl. moms per
annons. Kostnaden för annonserna fördelas på samma sätt som övriga
utskickstyper (postalt, sms och e-post).
I tidigare mätning mot medlemskåren har det visast sig att MiB medför
en allt för hög kostnad i förhållande till nyttjandegrad. I de signaler som
kommit in i medlemsdialogen så finns det ett intresse i medlemskåren att
bli mer digitala i kommunikationen med sin förening.
Regionstyrelsen menar att det är fullgott att möjligheten att annonsera
i Mitt i byn finns kvar, tillsammans med kostnadsfria alternativ i form av
t.ex. kalendariet på LRFs hemsida. Den här kanaler kan givetvis utvecklas
framöver, men att återgå till Mitt i byn i tryckt form ser inte regionstyrelsen som ett alternativ för framtiden.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

regionstyrelsen ska arbeta för att stötta lokalavdelningarna i
sitt arbete att få in komletterande sms och mailadresser.

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad regionstyrelsen anfört.
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YTTRANDE MOTION NR 5 & 6

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG MOTION Nr 5 & 6

MOTION NR 7

MOTION Nr 7, LANDSBROBYGDENS LRF-AVDELNING

Ta dovhjortens framfart på allvar!
Dovhjorten i dom småländska skogarna ökar i en oroväckande snabb takt,
inte minst här på höglandet. Problemet med dovhjorten i dessa skogsbygder är till större del mot jordbruket.
Med dessa individer så kommer det bli omöjligt att hålla elstängsel iordning, och djur springer löst. Hjortarna kryper i stora drag alltid under ett
staket och fastnar och river ner.
Ytterligare ett problem är givetvis deras fodertillgång. Dovhjorten hittar
sin föda på välarrangerade vallar och spannmålsfält och äter stora mängder. Ingen vill betala för betesförlusterna, men då måste jaktmöjligheterna bli desto lättare.
Vi klarar inte av ytterligare ett vilt till i våra bygder, vi har tillräckliga
bekymmer med vildsvinen. Vildsvinen kom hit och etablerade sig för ca
15 år sedan, ingen tog dom på så stort allvar då, nu är som sagt hjorten
redan här men det krävs att bromsa upp tillväxten på stammen redan nu
innan det blir för sent.
På slätterna kan det finnas pengar på hjorten i jakter, men inte här. Vi har
alldeles för små marker för att bedriva betaljakter.
Vi yrkar:
att

LRF ska tillsammans med naturvårdsverket slopa brunstuppehållet på jakttiderna på dovhjort och förlänga jakttiderna.

att

man ska jobba för att få använda mörkersikten även på hjort.

att

informera jaktlag, älgskötselområden och markägare om
kostnader för viltskadoförluster på åkermark och skogsmark.

att

få fram underlag för hur ett skadeståndskrav mellan den som
brukar marken till markägare, jägare (den som ansvarar för
jakten) ska kunna fungera ENKELT.

att

motionen sänds vidare till riksförbundsstämman.
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Styrelsen delar lokalavdelningens oro med de växande klövviltstammarna
som orsakar problem med skador både i jord och skogsbruk. I motionen
är det dovhjort som är ökande på många platser, det kan vi se inte minst
på viltolycksstatistiken som är en indikator. Viltolyckor med dovhjort i
Jönköpings län har ökat från 7 olyckor 2015 till 54 olyckor 2019.
Enligt avskjutningsstatistik från viltdata visar en ökad avskjutning under
samma tid. I genomsnitt skjuts ca 220 stycken årligen i länet. Styrelsen ser
med stor oro spridningen av relativt nya klövviltarter som dov och kronhjort i länet. Denna snabba spridning kan i flera fall härröras till olagliga
utsättningar av vilt, detta måste upphöra. LRF har uppmärksammat i en
framställan till regeringen, som komplettering till Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag, att arbeta aktivt för att motverka utsättning av vilt.
LRF har under flera år drivit frågan om skyddsjakt på enskilds initiativ när
det gäller klövvilt och från den 1 januari 2018 ändrade Naturvårdsverket
föreskrifterna och nu gäller följande nya förutsättningar för skyddsjakt på
eget initiativ enligt bilaga 4 till jaktförordningen. Om det behövs för att
förebygga skada, får årskalv av dov- och kronhjort som uppträder vid fält
med oskördad gröda jagas i hela landet utom Skåne och Gotlands län den
1 juli-15 april.
Naturvårdverket gör översyn av jakttider som regleras i jaktförordningen
och ska vid behov föreslå ändringar till regeringen. Översynen av jakttiderna ska ske minst en gång vart sjätte år. Denna översyn är nu ute på
remiss och beslut beräknas komma innan sommaren.
Översynen omfattar bland annat följande jakttider:
Jakttiderna för allmän jakt, skyddsjakt på enskilds initiativ och licensjakt
Tid på dygnet olika viltslag får jagas samt
Tider för hundanvändning vid jakt och jaktträning med hund.
OBS. Förslag jakttid för dovhjort finns i bilaga 1 utklipp från Naturvårdsverket remiss. (se nästa sida)
LRF har jobbat för och drivit igenom mörkersikte vid jakt av vildsvin.
Styrelsen ser behovet att få använda mörkersikte/termiska sikte även till
dov och kronhjort, särskilt vid skyddsjakt. LRF har också lämnat förslag
till ändrade jakttider för ökad jakt av dov och kronhjort.
När det gäller mätning av skador för att bedöma kostnader har LRF ett
stämmouppdrag från 2019 att arbeta fram beräkningsverktyg för att beskriva kostnader för viltskador. Naturvårdsverket har också ett uppdrag att
initiera forskning om mätning av viltskador i jordbruk.
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YTTRANDE MOTION NR 7

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG MOTION Nr 7

FORT. YTTRANDE MOTION NR 7

Styrelsen vill understryka vikten av skrivna avtal och att markägaren använder LRFs mall. Skrivna avtal är en trygghet både för markägare och för
den som nyttjar marken för jakt. I avtalet kan markägaren skriva in hur
jakt ska bedrivas för att minska skador. Eventuella skadeståndskrav kan tas
upp i detta avtal som är en uppgörelse mellan två eller flera parter.
Bilaga 1:

Styrelsen föreslår stämman besluta
att

regionstyrelsen får i uppdrag att skriva en motion till riksförbundstämman i linje med motionens intentioner för att påverka
myndighet att få använda mörkersikte vid skyddsjakt av dovhjort.

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad regionstyrelsen anfört.
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Klimatdebatten
Medias ensidiga och många gånger felaktiga rapportering om svenskt
jordbruks påverkan på klimatet skapar stress och ohälsa hos svenska
lantbrukare.
Vi från Skärstads lokalavdelning tycker att bilden i media av lantbrukare, framför allt mjölk och köttbönder är tråkig och missvisande, vilket
kan få vilken bonde som helst att välja att sluta. Det är inte många andra
yrkeskårer som svartmålas så i media och klimatdebatten. I dagsläget
tror vi att många med oss väljer att byta kanal när mat och vad man
bör/ska äta för klimatet skull kommer på tal. Man blir både ledsen och
orolig för vart vi är på väg i denna debatt. Vi har en stor utmaning i att
få konsumenter att förstå att alla behöver en bonde oavsett vad man
väljer att äta samt att alla produktionsgrenar behövs för att föda en växande befolkning.
När man varje dag då man öppnar tidningen eller sätter på tv:n får höra
att man är en riktig miljöbov, och att världen endast kan räddas genom
att välja bort våra produkter är det till sist en risk att man påverkas
psykiskt.
Vi yrkar:
att

LRF måste höras och synas mer i debatten för att konsumenterna ska få en mer rättvis bild av vår klimatpåverkan.

att

LRF behöver undersöka hur Sveriges lantbrukare mår av det
hårda klimat som idag råder i media. Vad gör det med den
enskilde bonden och på vilket sätt kan LRF hjälpa.

att

motionen skickas vidare till riksförbundsstämman.
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MOTION NR 8

MOTION Nr 8, SKÄRSTAD LRF-AVDELNING

YTTRANDE MOTION NR 8

REGIONSTYRELSENS YTTRANDE OCH FÖRSLAG MOTION Nr 8
Det finns en märkbar frustration över den ibland mycket förenklade
bild av matens, framförallt köttets, påverkan på miljö och klimat i media.
Denna bild har blivit allt mer påtaglig under de senaste åren.
Diskussionen idag handlar ofta om de belastningar odlingen/djuren
har, och inte de mervärden och fördelar som framförallt den svenska
produktionen bidrar med. Den svenska livsmedelsproduktionen har
positiva effekter på miljö och klimat, som t.ex. kolbindning och artrikedom. Dessa effekter ska vara med i beräkningarna och tydligare komma
fram i debatten. För detta har LRF nationellt och regionalt jobbat fokuserat de senaste åren.
På riksförbundsstämman 2019 beslutades att LRF skulle ta fram en hållbarhetsstrategi. Denna har under året arbetats fram och under januari
2020 beslutade riksförbundsstyrelsen att anta förslaget. En stor del av det
arbetet handlar om ett fossilfritt lantbruk och våra möjligheter i lantbruket att producera förnybar energi. Det har tagits fram en handlingsplan
som visar att vi har möjligheterna att göra den fossila omställningen möjlig. Den visar också på hur mycket förnybara bränslen vi redan använder
i lantbruket, närmre 30%.
Det planeras även för fler aktiviteter inom hållbarhetsarbetet, bl.a. en
kampanj som riktar sig till både medlemmar, allmänhet och konsumenter samt politiker och beslutsfattare. Syftet med kampanjen är att öka
den allmänna kunskapsnivån om hållbarhet och de gröna näringar. Denna satsning är ett resultat av problembilden som beskrivs i motionen.
LRF gör också andra aktiviteter för att nå ut med kunskap till den breda
allmänheten. Bonden i skolan är ett exempel. LRF Ungdomens filmer
på temat ”kan maten ta slut” och Julkalendern med Lisa Lempke andra.
Dessa, och andra, aktiviteter måste fortsätta.
Trots att mycket har gjorts för att nyansera den mediala bilden av
lantbruket och förbättra det ibland hårda debattklimatet, påverkas våra
medlemmar av stress och ohälsa. Detta har LRF Jönköpings län noterat
och arbetet för att förebygga och hantera detta pågår inom ramen för
omsorgsarbetet och planen är att det ska fortsätta.
2018 fick LRFs omsorgsansvariga genomgå en utbildning på temat psykisk ohälsa och hur man förebygger suicid. Utbildningen hölls av Region
Jönköpings län tillsammans med Räddningstjänsten och var riktat till
LRF och organisationer och myndigheter som jobbar mot lantbruket.
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LRF deltar också i en pågående forskningsstudie, Kritik, brott och hot
mot svensk animalieproduktion – ur svenska lantbrukares perspektiv
(SLU, LRF, KTH mfl.). Resultatet av denna studie kommer att följas och
arbetet styras om när behov uppstår.

Styrelsen föreslår stämman besluta
att

regionstyrelsen får i uppdrag att fortsatt arbeta med kunskaps
spridning och kunskapshöjning om klimat, hållbarhet och de
gröna näringarna hos både politiker och beslutsfattare, allmän
het, konsumenter och medlemmar.

att

regionstyrelsen får i uppdrag att fortsatt arbeta för bättre psykisk
och fysisk hälsa och arbetsmiljö för länets bönder inom ramen
för omsorgsarbetet.

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad regionstyrelsen anfört.
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FORT. YTTRANDE MOTION NR 8

I november 2019 fick alla omsorgsansvariga i kommungrupperna genomgå en utbildning under rubriken, hur reagerar man när man anklagas för
bondeskam i sin yrkesutövning. Föreläsningen hölls av omsorgsgruppens
kontakt i svenska kyrkan och genomfördes tillsammans med representanter från Länsstyrelsen.

MOTION NR 9

MOTION Nr 9, REGIONSTYRELSEN LRF JÖNKÖPINGS LÄN

Uppdatera LRFs mineralstrategi
Under 2018 och 2019 så har mineralfrågorna varit intensiva runt om i
landet. Inte bara i vår region i Jönköping, utan i princip alla våra LRF
regioner runt om i Sverige har fått brottas med dessa frågor. I Jönköping
har vi sedan länge ett pågående arbete gällande Norra Kärr, samtidigt som
vi fick nya områden som uppdagades för undersökningstillstånd utanför
Vetlanda 2019. Det sistnämna blev som tur var till slut tillbakadraget, men
vi tror att detta bara är starten på en allt mer intensiv jakt på mineraler
vilket kommer drabba vår region fler gånger framöver.
LRF har idag en mineralstrategi från 2009 som LRFs arbete och ställningstagande grundar sig i. Under de senaste 11 åren så är det mycket som har
hänt. Bland annat har inställningen i Sverige till svensk mineralpolitik blivit allt mer liberal vilket också påverkar myndigheten Bergsstaten i deras
beslut. Vilket i sin tur påverkar processen vid undersökningstillstånd.
Arbetet med minerallagstiftningen har gett oss nya erfarenheter och insikter om hur arbetet nationellt fungerar, och inte fungerar. Därför hade
strategin behövt uppdateras utefter dagens kunskap. Detta för att hela
LRF ska få en tydligare gemensam och uppdaterad bild av LRFs ställningstagande och hur arbetet i mineralfrågan ska bedrivas.
Under 2019 års arbete har det blivit ännu tydligare hur komplext och
svårarbetat arbetet från ett undersökningstillstånd till gruva är. Det har
också ännu mer klargjorts hur utanför markägarna är i processen. Samtidigt som myndigheten Bergsstatens frånvaro i dialog, bristande möjlighet
att hantera inkomna yttrande samt okunskapen i sitt eget expertkompetensområde har varit tydligt.
Myndigheten Bergsstatens agerande har verkligen inte imponerat och det
känns som en farlig del för våra medlemmar när inte ansvarig myndighet
kan ta ansvar inom sina specifika frågor. LRF behöver en tätare dialog
med myndigheten Bergsstaten för att säkerhetsställa våra medlemmars
påverkan i processen.
Styrelsen föreslår stämman besluta
att

en motion med ovanstående uppmaningar tillsänds riksförbundsstämman dvs. att LRF reviderar och uppdaterar sin mineralpolicy och för en tätare dialog med ansvarig myndighet,
Bergsstaten.
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Regionstyrelsen 2019

Patrik Jönsson, Anders Friberg, Henrik Svensson, Karin Nalbin, Axel Svensson och Mikael Wik.
Anders Friberg
Skog/vilt, infrastruktur
Regionordförande
0702-60 28 80
anders@krangsberg.se

Karin Nalbin
Regional livsmedelsstrategi,
offentlig upphandling
0739-69 29 08
karinnalbin@gmail.com

Henrik Svensson
Jordbrukspolitik, vatten, företagarfrågor
Vice ordförande
070-946 46 10
henrik@labbarp.se

Mikael Wik
Klimat/miljö/energi
070-538 50 41
mikaelwik@telia.com
Axel Svensson
Barn och ungdom
0705-23 65 93
svensson_axel88@yahoo.se

Patrik Jönsson
Omsorgsfrågor, äganderätt
0706-28 12 25
hogagarde@telia.com
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Personal 2019
Regionchef
Anna Werbitsch Arnell 		
Helen Rosengren 			
Karin Eickhoff 			

(jan-juni)
(juni-aug)
(sept-) 010-184 25 27, karin.eickhoff@lrf.se

Verksamhetsutvecklare
Henrik Sporrong Esbjörnsson
Företagande & Kommungrupper,
				010-18 44 299, henrik.sporrong@lrf.se
Helene Lantz		
Skog & Vilt, 010-18 44 296, helene.lantz@lrf.se
Rose-Marie Winqvist 		
Företagande & Livsmedel,
				010-184 44 96, rose-marie.winqvist@lrf.se
Ann-Cathrine Carlsson		
Livsmedel & Omsorgsfrågor,
				070-329 25 64, ann-cathrine.carlsson@lrf.se
Carin Hoflund 			
Äganderätt & Jordbrukspolitik,
				010-184 42 02, carin.hoflund@lrf.se
Henrik Djerv 			
Vatten, 010-18 44 298, henrik.djerv@lrf.se
Eva Söder 			
(uthyrd LRF Riks 2019) 010-184 42 64, eva.soder@lrf.se
Kommunikatör
Elenore Petersson 		
Sarah Ejermark 			
Johanna Andersson 		
Helena Erngård 			

010-18 44 236, elenore.petersson@lrf.se
010-184 45 05, sarah.ejermark@lrf.se
(föräldraledig 2019)
(avslutade sin anställning under 2019)

Medlemsutvecklare
Anna Håkansson 		
Lisa Hartelius 			

076-6962879, anna.hakansson@lrf.se
(föräldraledig dec-)

Äganderättsexpert
Anna Irani, 010-18 44 158, anna.irani@lrf.se
LRF Jönköpings län och LRF Sydost har gemensam personalstyrka som samverkar över området. Personalen finns på de tre regionkontoren i Jönköping, Växjö och Kalmar.

Projekt i regionen 2019
Pernilla Salevid, Konkurrenskraftig Mjölkproduktion 2.0/Euro Dairy (avslutades 2019)
Ulf Rosander, Viltstammar i Balans 2.0, 010-184 45 35, ulf.rosander@lrf.se
Simon Jonegård, Lövsuccé 2.0, 070-20 68 662, simon.jonegard@lrf.se
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Anställda av Riksförbundet 2019
med placering i Jönköping

My Sahlman, Veterinära frågor, 010-18 44 457, my.sahlman@lrf.se
Eva Engström, Projektstöd södra Sverige, 010-18 44 259, eva.engstrom@lrf.se
Anna Ross, Kommunikatör Barn & Ungdom, 010-18 44 162, anna.ross@lrf.se
Agneta Sundgren, Expert Växtskydd, 010-18 44 133, Agneta.Sundgren@lrf.se
Nina Brogård, Marknadskommunikatör (föräldraledig 2019)
Annika Wetter, Kommunikatör Tänk om-projektet (hösten 2019)
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Starta verksamhet med SV 2020!
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är LRFs studieförbund och samarbetar bland annat
kring ledar- och föreningsutveckling. Få tips och idéer till kurser, studiecirklar och
aktiviteter att anordna i er lokalavdelning. För dig som förtroendevald finns också
utbildningar om t.ex. styrelsearbete, praktiskt föreningsarbete, valberedning och kreativa och demokratiska möten.
Läs mer och hitta allt material på:
www.sv.se/lrf
Här hittar du din lokala SV-kontakt:
www.sv.se/avdelningar/sv-jonkopings-lan
SV ordnar även cirklar och kurser inom andra områden än de gröna näringarna. Det
kan handla om allt från språk till hantverk och dans. På alla dessa kurser har du som
LRF-medlem 10 procent rabatt på kursavgiften.
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Ge en gåva till We Effect!

”Bonde till bonde - hjälp till självhjälp som ger effekt”

Swisha din gåva till 123 621 56 36
Ange LRF Jönköpings län i meddelanderaden.
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www.lrf.se/jonkoping

