26

SKÅNE

LAN D LANTBRUK N R 15 · 30 MARS 2020

lrf.se/skane
010-184 40 00 · skane@lrf.se

Följ LRF Skåne på Facebook

Följ LRF Skåne på Instagram – sök på lrfskane

Medlemsinformation från LRF. Här berättar vi om vad LRF tycker och gör, centralt och regionalt. Frågor? Kontakta din region!

Det ska mycket
till för att
stoppa bönder
Hans
Ramel

orförande
LRF Skåne

LRF Skånes stämma genomför-

des i år via länk i stället för att vi
träffades i aulan på Alnarp. Runt
om i landet har många andra regioner gjort på liknande vis.
Är det ett utslag av panik? Nej,
det är konstruktivt och rationellt.
Vi som utgör LRF tillhör en
samhällsviktig yrkeskår. Det
visste vi själva, långt innan
regeringen så välkommet klassade oss som sådan. Vi har ett
extra stort ansvar att göra vad vi
kan för att hålla oss själva och
kolleger friska. Och samhället
har i sin tur ett ansvar för att
hjälpa oss fortsätta utföra vårt
livsviktiga arbete. Regeringen
och svenskarna kommer inte bli
besvikna.
Det ska mycket till för att
stoppa bönder.

”Våra företag
sitter på många
av lösningarna
för det samhälle vi
vill ha i framtiden.”

Samtliga val och 18 motioner klarades av när Skåne hade digital regionstämma. Ordförande Hans Ramel tog bilden och
övriga runt bordet är fr v: Ann Marke, Karin Skoog, ordförande för LRF Ungdomen i Skåne, Maria Hofvendahl Svensson,
Carl-Axel Andersson, Helena Rimfors, Glenn Oredsson och längst ut till höger Anders Rolfsson.

Säkra system och enkelhet

– så lyckades Skåne med sin digitala regionstämma
Att årets regionstämma
i Skåne blev digital kom nog
inte som överraskning för
någon med tanke på coronavirusets spridning. Trots
många frågetecken kring
hur allt skulle gå till lyckades Skåne genomföra en
stämma med samtliga val
och motionsbehandling.
De 101 fullmäktige och styrelsen
genomförde stadgeenliga
förhandlingar och 18 motioner
behandlades varav fyra skickades
vidare till riksförbundsstämman.
Tre motioner skickades till
riksförbundsstyrelsen där en av

dem handlade om spridning av
gödsel på våren från Bosarp-Trollenäs-Västra Strö lokalavdelning.
Det blev omval på alla styrelseposter och även så för valberedningen.
Årets kommungrupp blev Hässleholm och årets lokalavdelning
blev Örsjö-Solberga.
Claes Kullman är medlemsutvecklare och ansvarade för LRF Skånes
stämma.
Hur tyckte du att det fungerade?

– Vi är en stor region och vi hade
som mest 114 olika uppkopplingar
till själva stämman och bakom
en del uppkopplingar fanns flera
personer. Vi hade både medlem-

mar, gäster och någon journalist
som deltog så vi var cirka 130–14-0
stycken totalt. Med de förutsättningarna fungerade det på det hela
taget bra. Dagen innan stämman
körde vi ett genrep som blev något kaotiskt. Där blottades en del
svagheter vi inte hade tänkt på från
början och som vi sedan kunde arbeta om och göra på annat sätt.

Vilka är lärdomarna?

– Gör det enkelt, använd lösningar och system som du är trygg med,
som du vet hur och att de fungerar.
Det blir lätt så, i allas iver att göra
det så bra som möjligt, att vissa
saker överarbetas. Sedan landar det
slutligen ändå i det enkla.

Markus Asp

Om det kan komma något po-

sitivt ur allt det tråkiga så är det
att samhället inser värdet av
maten på tallriken. Våra företag
sitter på många av lösningarna för det samhälle vi vill ha i
framtiden.
Vi kan ordna självförsörjning
av livsmedel.
Vi kan binda kol i marken och
i våra skogar.
Vi kan öka vår produktion
med mindre klimatpåverkan
och exportera miljönytta.
Vi kan bli fossilfria och försörja resten av samhället med
förnyelsebar energi.
Det finns en uppsjö av möjligheter och lösningar som vi
kan åstadkomma med hjälp av
fotosyntesen.
Ett samhälle i kris behöver
stabilitet, kontinuitet och någon att lita på. Du och jag vet
att samhället kan lita på oss.
Om vi får förutsättningarna så
levererar vi lösningarna. Och vi
är inte såna som nöjer oss med
att leverera halvbra. Det är en
bondegrej.
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80 deltog och lyssnade
på juridiska frågor

❖ Juristerna Annika Arvidsson och
Jonas Rask, Ludvig & Co (före detta LRF
Konsult) höll två kvällar om samboavtal,
äktenskapsförord, framtidsfullmakt
med mera. Runt 80 deltagare tog chansen att lyssna och ställa frågor.
Tack till sponsorerna: LRF Konsult,
Skånemejerier och Skånesemin..
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Lärde sig mer om
app för säkerhet

Skogskväll i Osby med
film och information

❖ Staffanstorps lokalavdelning höll
möte om säkerhet med cirka 50 medlemmar. De fick träna på allt man kan
göra i Coyardsappen. Vill du veta mer
om säkerhet och om appen är du välkommen att kontaka Mats Olsson,
ansvarig för säkerhetsfrågor, 070564 62 18 eller mats@graveriet.se

❖ Det var Skogskväll på Borgen i Osby
där Ann Marke, regionstyrelsen, inledde med film. Erik Evestam och Anna
Irani, LRFs äganderättsexperter, berättade om vad LRF gör för äganderätten
i skogen. Teresa Nordling, LRF Konsult,
pratade om rättigheter och möjligheter
vid intrång.

Utmaningarna för svensk köttproduktion
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❖ Medlemmar från avdelningarna inom Ängelholm, Klippan och Örkelljunga
samlades den 4 mars för att lyssna på utmaningar för svensk köttproduktion.
Nina Friman Andersson, ordförande Munka-Ljungby-Källna-Tåssjö, inledde
under rubriken Från bondeskam till Svego, sedan pratade Viktoria Östlund, LRF
Kött, om vad LRF gör för att hjälpa köttproducenterna och Hans Ramel, ordförande LRF Skåne, om vad önskar vi oss mer från LRF. Anders Drottja, LRF riks,
var med via länk för att prata om hur vi hanterar hat och hot.

