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Årsstämma 2019
Regionstämman hölls den 12 mars på Vreta Kluster utanför Linköping. Till stämman
hade det inkommit 17 motioner. Stämman skickade på uppdrag av stämman sju
motioner till Riksförbundsstämman:
-

-

-

-

-

-

Beräkningsverktyg för viltskador, bifölls av riksförbundsstämman och uppdra
åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att beräkningsverktyg för att beskriva
kostnader för viltskador blir tillgängliga.
LRFs kompetens i gruvfrågor, LRF har under året fått mycket uppmärksamhet
i mineralfrågan, tack vare intensivt arbete på regional och central nivå i
organisationen
Kriskassa för omsorgsärenden, motionen avslogs på riksförbundsstämman.
Enkätundersökning skickad till alla regioner för att få en samlad bild av
omsorgsarbetet i landet.
Lönsamhet i skogen, bifölls på riksförbundsstämman, LRF arbetar med
lönsamhetsfrågan ur flera perspektiv: nationellt och regionala skogsprogram
är ett viktigt forum för ökad efterfrågan på skogsråvara, där LRF är en viktig
part. En annan viktig del i lönsamheten är att förhindra olika former av
begränsningar i brukandet vilket LRF drivit i olika sammanhang.
Omställning och konkurrenskraft – minskat fossilberoende,
Riksförbundsstämman biföll motionens intentioner, det finns en arbetsgrupp
för att pröva vår inställning till dagens dieselskatteåterbetalning för att se
hur vi bäst förenar frågan om konkurrenskraft och hållbarhet
Bondens åker – allmän egendom, motionen anses besvarad med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.
Intrång - hur mycket ska man tåla? uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att markägare som är direkt berörda av intrång dels ska få skälig
ersättning för nedlagd arbetstid, dels beredas möjlighet till ett betalt ombud i
ett tidigt skede.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att skicka tre skrivelser
-

-

Gäss skador och miljö samt skarv - skrivelse till Länsstyrelsen om utredning av
gässens påverkan av näringstillförsel med tillägg om dialogmöte om stora
fåglar med Länsstyrelsen. När det gäller skarv om hur Länsstyrelsen kan bidra
till sänkning av antal skarv i länet.
Egenkontroll tillståndspliktiga företag – skrivelse till LRF riksförbund om
översyn av egenkontroll och dokumentationshysteri.
Bra kemråd - skrivelse till LRF mjölk om certifieringskrav av
klövvårdsprodukter.

Utmärkelser under 2019
Årets nötköttsföretagare
Magnus Wessman och Karin Madsen Wessman, Nybyggets Gård, Bankekind,
Linköping.
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Årets lokalavdelning
Torpa lokalavdelning och Ydre Södra lokalavdelning

Årets ”Greppamedlem”
Erik och Johan Sjölander, Söderköping

Östgötalantbrukets stipendiefond
Magnus Niklasson, Linghem

Årets ”Grepparådgivare”
Jonna Wiklund, Hushållningssällskapet

LRF:s silvernål
Thomas Pettersson, St Anna, Claes Olai, Skärkind, Claes Göra Paulsson, Östra Husby,
Anders Sjöberg, Östra Husby, Hans Tevell, Boberg, Ola Larsson, Södra Valkebo och
Ann Hemmingsson, Åtvidaberg.

Regionstyrelsen
Regionstyrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft sju protokollförda
styrelsemöten. Utöver dessa har två gemensamma möten tillsammans med
styrelserna för LRF Södermanland och LRF Örebro genomförts.

Styrelsen har bestått av:
Styrelsen, som utgörs av stämmovalda ledamöter, har bestått av:
Peter Borring, Skänninge,
Anna Hägge Nilsson, Valdemarsvik
Jeanette Blackert, Skänninge
Magnus Svensson, Linghem
Marit Bohlin, Norrköping
Erika Järlesäter Ektander
Sofia Persson
Per Wendler

Revisorer
LRF Östergötlands revisorer har varit Niklas Gustafsson och Katarina Karlberg, med
Erik Nilsson och Hanna Almérus som suppleanter.

Medlemsutveckling
Under året 2019 minskade antalet medlemmar från 7753 st till 7 681 st.

Medarbetare
LRF Östergötland, Södermanland och Örebro delar på en gemensam personalstyrka.
Under året har personalen bestått av Erik Erjeby, regionchef, Anna Åman, Caroline
Andersson, Kristian Petersson, Karin Madsen Wessman, Erica Pershagen, Therése
Staffansson, Angelica Billevik och Carl Selling. Maria Mehlqvist har delvis varit
föräldraledig under året och då ersatts av vikarierande Susanna Jordan som annars
arbetar med LRFs integrationsprojekt Nya Nätverk. I projektet arbetar även Catharina
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Wallstedt som även hon utgår från LRF ÖSÖs kontor. Charlotta Rydberg har varit
föräldraledig under året.

Representation
Styrelsens ledamöter och/eller medarbetare har representerat LRF Östergötland i
följande nätverk:
Hästnätverket Östergötland (HNS), Agtech2030 , Regionala rådet LRF,
Studieförbundet Vuxenskolan Östergötland styrelse och valberedning, Agro Öst, LRF
omsorgsgrupp, YH-ledningsgrupp Vretagymnasiet, We effect , Biogas research
center, Samverkansgrupp djuromsorg, Viltförvaltningsdelegationen Länsstyrelsen,
Regionala viltolycksrådet, Skogsstyrelsen, distriktsråd, Motala Ströms
Vattenvårdsförbund, Vätterns Vattenvårdsförbund, Nyköpings Vattenvårdsförbund,
Fiskevattenägarna i Östergötland, Samverkansgrupp för slamfrågor, Arrendesektion,
Partnerskap Landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsens energi och klimatråd,
Östergötlands naturvårdsråd Länsstyrelsen, referensgrupp miljömålet öppet odlings
landskap Länsstyrelsen, Yrkesråd riks och regionalt öst, Lokalt Yrkesråd
Vretagymnasiet, Svenska Jägarförbundet Östergötland, Regionala
godstransportrådet, Regional kontakt Trafikverket bärighet, Greppa Näringen,
Mjölkvågen, Östgötaskog- nätverk Södra, Regionalt kompetensforum Region
Östergötland, Livsmedelsstrategin, Strategiskt näringslivsråd Linköping,
Rovdjursinventering repr Länsstyrelsen, Nätverk för Brandsamverkan

Några axplock över anordnade aktiviteter
LRF vill öka kunskapen hos länets politiker, många möten har genomförts både i
samtal och med gårdsbesök, regionstyrelsen har b l a. bjudit hem politiker för fika i
sin gårdsmiljö.
Städerna breder ut sig på åkern, LRF har engagerat sig mycket i exploateringsfrågor
detta år.
Vargen gav sig tidigt till känna med angrepp på får vid betesslätt, efter det har flera
angrepp och incidenter drabbat djurägare i norra Östergötland. LRF har varit mycket
aktiva i samverkan med förtroendevalda och medlemmar i området.
På våren ordnade LRF ungdom en uppskattad viltkväll som beskrev betestryckets
påverkan på vallar och i skogen. LRF:s kampanj ”fakta på bordet” tar fart och många
medlemmar har satt upp referenshägn i skog, vallar och grödor för att påvisa hur
betande klövvilt påverkar växtligheten. Under året har många möten genomförts
med viltet på agendan för att öka kunskap och ansvarstagande för att balansera
viltstammar med areella näringar.
I maj lyckades LRF mfl engagerade aktörer ordna ett möte i riksdagen om
gruvplanerna i Norra Kärr.
Under sommaren anordnade LRF en resa för nya landshövdingen och tf. länsrådet för
att förklara de gröna näringarnas betydelse för samhället och länet, de besökte
denna gång gårdar med ägg, får och grisproduktion.
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Under sommaren var LRF närvarande vid både Vätternrundan och O-ringen för att
prata med konsumenter som tävlar i det landskap som producerar vår mat.
Grön infrastruktur skapar osäkerhet, LRF kallade till möte på Vreta Kluster där
myndigheter och näringen fick möjlighet att diskutera syften och konsekvenser. LRF
följde upp mötet med en skrivelse att pausa implementeringen på privat mark
LRF har under året samordnat flera möten om brandsamverkan för att öka lokal
beredskap vid brand eller andra kriser. I nätverket ingår LRF, Skogsstyrelsen,
Länsstyrelsen, Länsförsäkringar, Södra. Räddningstjänsten och Maskinringen är
särskilt engagerade för att samordna insatser med maskiner och vattentunnor. I jan 20 finns ett 50-tal gödseltunnor i beredskapslistan
LRF var en av arrangörerna kring årets E-day, temat var Mål 7 inom Agenda 2030.

Vatten
Det har startat upp en samverkansgrupp kring vattenkraft och dammar. Detta
tillsammans med Tekniska Verken, länsstyrelsen, Södra och Jordägareförbund.
Gruppens syfte är att stärka aktörernas relation med varandra och genom detta
underlätta för våra medlemmar. Vi har även valt ut Drillaån som ett pilotområde, där
vi ska samverka kring att skapa fria fiskvägar. Samt att vi diskuterar vad som är på
gång gällande vattenkraft, som till exempel den nationella planen.
Studiecirklar kring dikning. Jordbruksverket har satsat 12 miljoner på att sprida
kunskap kring diken. Vuxenskolan tillsammans med LRF vann upphandlingen. Under
vintern 2018 utbildades fyra cirkelledare i regionen och under våren drog cirklarna
igång. Projektet kommer att pågå i tre år. Under 2019 har det genomförts ett antal
cirklar, bland annat med elever från Vretagymnasiet. Det har även genomförts ett
öppet arrangemang med syftet att väcka ett större intresse för cirklarna.
Länsstyrelsen har fått pengar till samordnare kring vattenåtgärder. Länsstyrelsen har
startat upp fyra vattendragsgrupper som leds av en konsult (tex. HS) och en mentor
från länsstyrelsen. Tanken är att konsulten ska kunna hjälpa markägare hela vägen
med olika åtgärder (från tanke till verklighet). Här har LRF blivit inbjudna till olika
möten, för att koppla samman med studiecirkel konceptet.
Informera medlemmar gällande miljöprövningen av vattenkraft/dammar. Det finns
två sätt att anmäla sig, ett till den nationella planen (då kan du få rätt till ersättning –
miljöfonden) och två till mark-och miljödomstolen (men då får du ej ersättning).
Arbetet fortgår.
Arbeta med Greppa näringen. Riks håller på att ta fram en handlingsplan för Greppa
näringen och vi har varit med i denna process. Greppa Näringen Öst har också startat
upp en process/utvärdering hur ”nya” Greppa Näringen ska utformas. Medverkan vid
Brunnby Lantbrukardagar i Västerås under sommaren.
Det har startats upp en älvgrupp i länet, där vi medverkar.
LRF är med i ett projekt gällande pelletering av sjösediment tillsammans med
länsstyrelsen Jönköping och Hushållningssällskapet.
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LRF har yttrat sig gällande ett tänkt vattenskyddsområde för Djupsjön
(Koppetorpsjön). i Valdemarsviks kommun.
LRF sitter med i styrelsen för Motala Ströms vattenvårdsförbund.
LRF har en post som suppleant vid Vätternvårdsförbundet.

Miljö
LRF har svarat på remissen för grön infrastruktur. Länsstyrelsen har fått i uppdrag av
Naturvårdsverket att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur i länet. Grön
infrastruktur innebär att man ska skapa ett nätverk av grönstruktur i landskapsbilden
för att främja djur och natur. Länsstyrelsen har bjudit in till ett flertal träffar som vi
har deltagit vid. I dagsläget håller länsstyrelsen på att revidera skogsdelen, vilket
förväntas komma ut på remiss i mars. Generellt anser LRF att grön infrastruktur inte
behövs på svensk landsbygd. LRF Östergötland har svarat på remissen och arrangerat
ett möte för Jordbruksverket, länsstyrelsen, kommuner samt politiker med fokus på
skog.
LRF arbetar aktivt för att det inte ska bli någon gruva i Norra Kärr. Samverkan har
skett med Naturskyddsföreningen Östergötland där riksdagspolitiker har informerats
och informationsfilmer har tagits fram. LRF har skapat en plattform där all aktuell
information kring Norra Kärr har samlats och det sker en uppdatering löpande. Det
har även genomfört ett möte i riksdagen för att belysa problematiken kring Norra
Kärr och minerallagen.
LRF tillsammans med Vreta Kluster har startat upp ett samarbete med Linköpings
universitet och miljövetarprogrammet, gällande att ta emot praktikanter. Vreta
Kluster fungerar som en plattform dit eleverna kan vända sig om de vill ha en
praktikplats, sedan slussar Vreta Kluster ut eleverna till företagen som sitter på Vreta
Kluster. LRF tog emot en elev från miljövetarprogrammet under hösten.
LRF i samarbete med Vreta Kluster bjöd in länsstyrelsen, kommuner samt politiker för
att diskutera problematiken/ möjligheten kring jordbruksmark.
LRF i samarbete med Hushållningssällskapet och Lovanggruppen har startat upp en
samverkansgrupp gällande villkor och tillstånd med länsstyrelsen.
LRF och Lovanggruppen har arbetat vidare med samarbetet med Linköpings kommun
gällande miljötillsyn.
Forskningsprojekt - ENVISION (om en bredare dialog/strategier för naturskydd). LRF
har under året varit med i projektet genom att delta vid ett intervjutillfälle och
gruppdiskussioner.
LRF har svarat på ett naturvårdsprogram för Ödeshög kommun.
LRF Östergötland har yttrat sig gällande CAP till LRF:s Riksförbundsstyrelse.
LRF Östergötland har skickat en skrivelse till Riksförbundsstyrelsen gällande en
nationell mineralpolicy för LRF.
LRF Östergötland har i samråd med kommungruppen yttrat sig angående byggnation
på åkermark vid Klinga.
LRF Östergötland har medverkat på KSLA när deras och IVA:s rapport ”Vägval för
klimatet” släpptes.
LRF Östergötland har deltagit på Aktuell Hållbarhets konferens om klimatanpassning.
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LRF har medverkat som föreläsare på en klimatanpassningskonferens i Norrköping
arrangerad av SMHI och Länsstyrelsen.
På temat mat och klimat har LRF föreläst ett 20-tal ggr i allt från Rotaryföreningar till
gymnasie- och Folkhögskola till Per Jensens etologstudenter och lokalavdelningar.

Framtidens LRF – Folkrörelsedialog
Organisationen och arbetssättet är viktigt för att LRF ska kunna bedriva ett effektivt
arbete både lokalt och regionalt. Nya sätt att påverka och kommunicera har skapats
sedan LRF bildades och nu måste vi hänga med i den utvecklingen genom att se till
att vi säkrar folkrörelsen för framtiden.
Under vinterhalvåret 2018/2019 samlades tankar och idéer om framtidens
folkrörelse in digitalt och via medlemsdialoger runt om i landet. Under hösten
besvarade regionstyrelser med hjälp av Östergötlands förtroendevalda på en
internremiss om framtidens folkrörelse.

Företagande
Spjutspetsdag: I november genomfördes en spjutspetsdag i Askersund tillsammans
med LRF Östergötland och Södermanland. Dagen blev fullbokad med reservlista och
de 40 deltagarna fick lyssna på Folke och Elisabeth Andersson Brinckmann från
ViljaLysa som pratade om ”Styr du företaget eller styr det dig?”. Deltagarna fick även
lyssna på Inga-Lill och Mikael Gilbertsson som framgångsrikt driver Stjernsunds gård
utanför Askersund tillsammans med sina barn och anställda. År 2006 blev de Årets
spjutspetsföretag i Sverige, och har sedan dess fortsatt att utveckla verksamheterna
på gården. Dagen avslutades med studiebesök på Stjernsunds gård med
rundvandring och möjlighet att handla i gårdsbutiken.
Hästnästverk: LRF har deltagit på nätverksträffar.
Mjölkvågen (ett nätverk med LRF, Arla och rådgivningsföretag som fokuserar på att
främja mjölkföreagandet i länet).
LRF har deltagit på möten med partnerskapet för landsbygdsprogrammet som
länsstyrelsen ordnar och landshövdingen är ordförande för.
Möte med Almi
LRF har löpande fört dialog med enskilda politiker på riksdags och kommunnivå.
LRF Östergötland har via ordf. varit representerat vid mjölkens dag i riksdagen.
LRF Östergötland har deltagit som föreläsare på en samlad totalförsvarskonferens i
Linköping med temat Livsmedelsförsörjning.
LRF Östergötland var representerat via ordf. på LRF:s framtidsform på
Nationalmuseum där temat var omställning och fossilfrihet.
LRF Östergötland har via regionchef varit med i framtagandet av LRF:s färdplan mot
fossilfrihet och LRF Östergötlands arbete med konceptet 5050-2020 lyfts fram av
både i färdplanen och i LRFs Hållbarhetsmål, som ett pionjärarbete inom sektorn.

Omsorgsgruppen
LRF:s omsorgsgrupp har under året hjälpt och stöttat medlemmar som på ett eller
annat sätt har haft det tufft. Gruppen har en kontinuerlig kontakt med Länsstyrelsen
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kring djurskyddskontroller och djurskyddsärenden där lantbrukare önskar hjälp från
omsorgsgruppen. Regelbundet träffas omsorgsgrupperna i Örebro, Östergötland och
Södermanland för gemensamma överläggningar och erfarenhetsutbyten.

Vilt
LRF har varit aktiv i Viltförvaltningsdelegationen för att företräda ägande och
brukande av jordbruksmark, här innefattas bevakning av såväl rovdjur, klövvilt och
stora fåglar vilka alla har stor påverkan på jord- och skogsbruk. Särskilt kan detta år
nämnas framtagandet av regionala riktlinjer för rovdjur.
LRF har genomfört träffar med ledamöter i älgförvaltningsgrupper både länsvis och
lokalt.
Vargreviret Långbogen har medfört ett flertal angrepp och incidenter och regionen
har kraftfullt arbetat för skyddsjakt och konsekvensanalys av de målkonflikter
vargreviret medför. Flera möten har arrangerats för och med länsstyrelsen samt
berörda intressegrupper. Löpande kontakt i frågan har hållits med länsledningen.

Skog
LRF har bidragit i arbetet med genomförande av aktiviteter inom ramen för regionala
skogsstrategin via Vreta Kluster. Det har genomförts seminarier om skogsbränder,
skogen som samhällsbyggare, skogliga innovationer samt den cirkulära skogen. LRF
verkar fortfarande för ett formellt regionalt skogsprogram i enlighet med den
nationella visionen ”Skogen det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i
hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”
LRF har deltagit aktivt i lokala naturvårds-och sektorsråd med Länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen, skogsnäring och jägareförbund.
Under året har Studieförbundet Vuxenskolan, LRF och Södra erbjudit säker skogs
kurser om motorsågskörkort, röjsågskörkort samt den nya kursen Mersmak Röjning
med bra deltagande.

Livsmedelsstrategi
Den 29 november anordnades en dag om markexploatering tillsammans med Vreta
Kluster. Inbjudna var politiker, tjänstemän och företagare.
LRF har under året en tjänsteman, som arbetar som temaledare för Vreta Klusters
räkning inom livsmedelsstrategin.
Under året har ett antal möten hållits med strategigruppen för den regionala
livsmedelsstrategin. Gruppen leds av landshövdingen och i gruppen ingår
representanter från länsstyrelse, regioner, kommuner samt delar av det berörda
näringslivet. LRF representeras av Peter Borring

LRF Samköp
Regionen har samordnat 7 medlemskvällar tillsammans med företag med LRF
samköpsavtal. Träffarna har varit mycket välbesökta och uppskattade av medlemmar
som kunnat handla till förmånliga priser samtidigt som man haft chansen att prata
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med kollegor och förtroendevalda i regionen. 19/6 K-rauta Linköping 166 st, 10/12
Clas Ohlsson 45 st, 19/4 Krauta Linköping 193 st, 15/5 Swedol Linköping 63 st, 14/5
Swedol Norrköping 53, 26/2 Ikea Linköping, 27 st, 22/1 Ikea Linköping 30 st.

Utbildningar för förtroendevalda
Regionstyrelsens valberedningar och ledamöter har givits möjlighet att delta i
utbildningar som riksförbundet erbjudit.
På LRF:s hemsida finns webutbildningar om att vara förtroendevald, om kooperation
samt om samtalsteknik. Dessa marknadsförs särskilt i samband med årsmöten till
lokalavdelningars ordförande och valberedningar.
I december erbjöds en regional utbildning om kommunikation och sociala medier.
Lokalavdelningars styrelser erbjuds utbildningar i styrelsearbete efter behov i
samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Skrivelser, yttranden, 2019

Yttranden:
- Internremiss naturvårdsverkets förvaltningsplan för vildsvin
- Internremiss, framtidens folkrörelse
- internremiss om LRF:s hållbarhetsstrategi
- Internremiss LRF:s landsbygdsstrategi
- remiss Länsstyrelsen om friluftsliv i Östergötland
- yttranden om skyddsjaktsansökningar på älg, dovhjort och skarv.
Skrivelser:
- skrivelse till Länsstyrelsen och regionförbundet om formellt regionalt skogsprogram
- skrivelse till Länsstyrelsen om hantering av granbarkborrar i skyddade områden
- 2 skrivelser till länsstyrelsen om skyddsjakt på vargreviret
- skrivelse till Länsstyrelsen om konsekvensanalys av målkonflikter med varg i länet
- skrivelse till Länsstyrelsen om förvaltningsplan för skarv
- skrivelse till länsstyrelsen om att pausa grön infrastruktur på privat mark
- hanterade regionskrivelser – statlig kreditgaranti från Motala Södra,
lokalavdelningsrevisorer från Boberg, nedbrytbart ensilagenät från Gryt samt
konsekvensanalys varg från Kinda

Kommunikation

Det här är vad LRF:s kommunikation ska leda till:
• Förtroendet för bonden hos allmänheten ska bibehållas.
• Politiker och beslutsfattares ska i större utsträckning förstå och agera med
utgångspunkt i att det gröna näringslivet har resurserna för att skapa en hållbar
utveckling.
• Kännedomen och engagemanget för LRF:s arbete hos förtroendevalda och
medlemmar ska öka
• Kännedomen om LRF och LRF:s verksamhet hos potentiella medlemmar ska
öka
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• En positiv attityd till det gröna näringslivet som studie- och yrkesval ska
befästas

LRF kommunicerar för att:
•
Medlemmarna enkelt ska förstå vad LRF är, tycker, gör och erbjuder samt
hur man kan påverka sin organisation.
• Driva opinion för frågor som är viktiga för medlemmarna och det gröna
näringslivet.
• Medarbetare och förtroendevalda inom LRF ska ha en god kunskap
och förståelse för verksamheten.
• Rekrytera nya medlemmar
• Ta offensiv position i hållbarhets- och klimatfrågorna med utgångspunkt att
vi driver ett jord-/skogsbruk i världsklass med omsorg och att vi sitter på marken
och resurserna som samhället behöver.
• Visa LRF som företagarorganisation som gör avgörande nytta och som
medlemmar och förtroendevalda är stolta över.
LRF Östergötland har för 2019 följande mätvärden:
• Vi har 1737 följare på Facebook.
• 166 träffar i media där ”LRF Östergötland” förekommer. En sökning i vårt
medieverktyg på ordförande ”Peter Borring” ger 255 träffar.
• Vi har publicerat 82 nyheter/artiklar på LRF Östergötlands webb.
• Tillsammans med LRF-regionerna i Södermanland och Örebro län har vi gjort
9 uppslag till Land Lantbruk (2 sidor per utgivningstillfälle).
• Vi har skickat ut ett digitalt medlemsbrev i månaden till medlemmarna
• Notera att alla möten, telefon- och mejlkontakter, deltagande vid mässor,
remissvar, skrivelser med mera som förtroendevalda, medarbetare och
medlemmar engagerar sig i är viktiga arenor och forum för att nå
kommunikationsmålen. Ex har ordförande haft en stående krönika i
tidningen jordbrukaren var tredje vecka.

LRF:s organisation
Kommungrupperna

I region Östergötland finns 13 kommungrupper. Regionen har stöttat
kommungruppernas arbete på olika sätt under året. Tre telefonavstämningar har
gjorts under året mellan kommungruppsordföranden, representant från
regionstyrelsen samt tjänstemän från regionkontoret. Bland annat har en ny
arbetsordning för kommungrupperna beslutats av regionstyrelserna LRF ÖSÖ. Denna
trädde i kraft under våren. Nytt för 2019 är även den månadsvisa rapporteringen av
kommungruppernas näringspolitiska påverkansarbete i kommunerna. Ansvarig
tjänsteman tar emot och sammanställer informationen, detta i ett led att belysa
kommungruppernas påverkansarbete runt om i landet till LRF riks.
Rättviksmodellen – kommungrupper, politiker och kommuntjänstemän bjöds i
oktober in till en workshop om utvecklad dialog för myndighetsutövning.
Höstkampanjen vecka 47 med tema hållbarhet förbigicks av en kickoff på Vreta
Kluster i oktober. Flera kommungrupper genomförde därefter lyckade politikerträffar
runt om i länet.
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Lokalavdelningarna

I region Östergötland finns 60 lokalavdelningar. Ersättningen betalas ut till de
lokalavdelningar som inkommit med verksamhetsberättelse och valrapport senast
den 15 dec. Grundbidraget är 15 kr/betald medlem vid verksamhetsårets slut. Utöver
det utbetalas 500 kr/anordnad aktivitet.
På www.lrf.se finns en funktion där förtroendevalda kan logga in och komma åt
lokalavdelningens medlemslistor och valrapport samt fylla i verksamhetsberättelse
och verksamhetsplan digitalt. Merparten av lokalavdelningarna lämnade in sina
årsmöteshandlingar digitalt.

Ordförandekonferenser

Under året har det anordnats Förtroendemannaträffar, en på våren och 2 under
hösten. Till dessa bjuds ordförande och ytterligare styrelseledamöter för att diskutera
aktuella frågor.

LRF Ungdomens verksamhetsberättelse 2019

Årsmötet genomfördes den 25 november, 2019 på Vågerstad gård. Martin Säfström,
Elin Anderberg, Arvid Pettersson och Erica Pershagen avslutade sina uppdrag i
styrelsen och som nya i styrelsen valdes Rosie Johannesson, Carl Wendler och
Matilda Danielsson
Under året har styrelsen bestått av: Arvid Pettersson, Mimmi Olsson, Gustav Strålin,
Fredrik Ekman, Joakim Engman, Amanda Andersson, Martin Säfström, Elin Anderberg
och Erica Pershagen

Aktiviteter för LRF ungdom

Ett stort antal aktiviteter har genomförts under året: Lerduveskytte på Vretaskolan,
viltkväll, Borgebyresa, After höstbruk och konsumentaktivitet på ICA Maxi. LRF
Ungdomen har även deltagit på regionens förtroendemannaträffar, medlemsdialog,
regionstämma och LRF Ungdoms riksstämma samt stått i LRFs monter på
Vätternrundan.
LRF ungdom har även haft löpande inlägg på sin regionala Facebooksida.

Slutord

När ytterligare en årsredovisning läggs till handlingarna så blir det den 14:e
redovisningen jag skriver under och den 11:e som ordförande. 2019 var
återhämtningsåret efter torråret -18. Skördemässigt blev det för många ett helt
fantastiskt år, men variationen var stor då östra delarna av vårt län även i år fått dras
med stark torka. De höga foderpriserna och slaktköer och nästan stillastående priser
för bonden har dock gjort att 2019 alltjämt varit tufft för många djurbönder.
Slaktköer och svininfluensa har gett motstående signaler till bonden. 2019 var första
året på många år som ekoproduktionen pressats kraftigt och den extrema
efterfrågeökningen vi sett under flera år, bytts mot en prispress och minskad
efterfrågan.
2019 lärde sig förhoppningsvis alla skogsägare vad barkborreangrepp verkligen
innebär. Tröstlös har jakten varit på skadade träd. Torkan -18 och barkborren har på

Sida 12 av 16

allvar fått skogsägare att fundera hur vi ska anpassa skogsbruket för ett framtida
förändrat klimat.
2019 var också året då LRF via förbundsstämman på allvar markerade om de
skenande vildstammarnas negativa påverkan både på jord och skogsbruket. På
nationell nivå mest fokus på vildsvin men för Östergötland är hjortproblematiken lika
allvarlig.
2019 gav förbundsstämman organisationen ett uppdrag att ta fram en
hållbarhetsstrategi och en färdplan för fossilfrihet i lantbruket. Kanske kommer vi
titta tillbaka på just 2019 som ett viktigt år just för att vi då tog avstamp i att
hållbarhetsfrågorna måste hanteras av oss också mycket tydligare.
Detta är inte bara slutord för året utan också för mig som ordförande. Under dessa
11 år jag har fått förmånen att leda LRF Östergötland, har vi i lantbruket gått från ett
särintresse till ett betydligt bredare allmänintresse. Torkan -18 och ökad
medvetenhet om klimat och miljö i allmänhet, i kombination med en oroligare
omvärld är viktiga delar för denna resa. Konsument och allmänhet har aldrig visat
upp så starkt förtroende för den svenska bonden som nu. LRF Östergötland har under
dessa år varit aktiv och fortsatt traditionen att vara en relevant spelare att ha med i
viktiga samtal. Vi har ökat på vår synlighet utåt och har på den operativa sidan styrt
upp verksamhetsplanering och uppföljning via ett tydligare utskottsarbete mellan
medarbetare och styrelse, men även i samverkan mellan de tre regioner som
kontoret hanterar.
Vår förtroendemannakår har förnyats och föryngrats och andelen yngre kvinnor har
ökat, även om de bör bli ännu fler. Vi har kommungrupper som fungerar bra och ser
sin roll. Självklart blir man aldrig färdig med det interna utvecklingsarbetet, men det
är med stor tillfredställelse jag noterar att LRF Östergötland alltjämt står lika starkt
och kanske t o m starkare än för 11 år sedan både internt inom LRF och externt i
samhället.
Det är med många varma, härliga minnen, möten med alla fina och engagerade
människor -medarbetare såväl som förtroendevalda och medlemmar- jag tackar
ödmjukt för att ha fått förtroendet att vara med i denna resa under ett drygt
decennium. Med det önskar jag framtida regionstyrelse och ledarskap varmt lycka
till! LRF kommer behövas, för framtidens möjligheter är oändliga men kantas av
utmaningar där bonden inte kan stå ensam!
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RESULTATRÄKNING
2019

2018

405 455
405 455

461 372
461 372

-405 455

-461 372

0

0

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 kapital

300

300

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
S: a intäkter
Verksamhetens kostnader
REDOVISAT ÅRSRESULTAT

BALANSRÄKNING

Tillgångar

Skulder och eget kapital

Vreta Kloster den 12/2 2020

Peter Borring
ordförande

Jeanette Blackert
vice ordförande

Erika Järlesäter Ektander

Magnus Svensson

Per Wendler

Anna Hägge Nilsson

Sofia Persson

Marit Bohlin

Vår revisionsberättelse har avgivits den 12/2 2020

Katarina Karlberg

Niclas Gustafsson
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Revisionsberättelse
Till regionförbundsstämman i Lantbrukarnas Regionförbund i Östergötland,
organisationsnummer 822000–6111 (ideell förening).
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i
Lantbrukarnas Regionförbund i Östergötland 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.
Vreta Kloster Den 12/2 2020
Katarina Karlberg

Niclas Gustafsson

Revisor

Revisor
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