Nomineringar 2019
Årets lokalavdelning: Västra Sevede LRF
Västra Sevede är en lokalavdelning som byter trender! Under året har man ett ökande
medlemsantal i lokalavdelningen och styrelsen utökades även den på årsmötet från 5
ledamöter till 7 och med en god fördelning mellan män och kvinnor. Under årsmötet i
januari bestod årsmötet av ett 20 tal medlemmar med övervägande kvinnor.
Utöver detta så anordnar lokalavdelningen många bra aktiviteter som riktar sig mot barn,
bland annat Öppen gård. Lokalavdelningen ser också förbi gränser och har haft besök och
lunch tillsammans med en lokalavdelning från Gotland och planerar även att åka till Gotland
för vidare utbyte mellan lokalavdelningarna.
Västra Sevede är en värdig vinnare av priset årets lokalavdelning.

Årets kommungrupp: Borgholm och Mörbylånga LRF
Borgholm och Mörbylångas kommungrupper får dela på priset till årets kommungrupp.
Motiveringen är att de båda har varit mycket synliga i den mediala världen under den
gångna sommaren med den ihållande torkan.
När det inträffar sådana här särskilda händelser så är det viktigt att vi syns på bred front och
där har ni varit en stor del i att lyfta fram våra frågor på ett förtjänstfullt sätt. Det sakliga sätt
ni uppträdde på i programmet opinion live och de fakta kunskaper i vattenfrågor ni har visat
upp inger respekt i samhället.

Årets Valberedning: Åseda
1. Jämn åldersfördelning: 18-36 år 2 personer
37-50 år 2 personer
51-65 år 5 personer
66+ år 2 personer
2. Jämställd styrelse:

4 kvinnor, 7 män

3. Sammansättning av styrelsen: Skog, häst, får , köttdjur, jakt, biodling, hovslageri,
kombineras med arbete inom: utbildning inom lantbruk, industri, transporter,
äldreomsorg, ekonomibyrå, verkstad lastbilar.

Valberedningen i Åseda har under väldigt många år alltid fungerat bra. Det är tre ledamöter
som ingår och vissa har varit med länge och ibland har någon avsagt sig uppdraget och en ny
ledamot har tillträtt. Man har hela tiden haft inställningen att ha en jämn fördelning mellan
män och kvinnor. Vilket innebar att styrelsen under en period var fifty-fifty. Men sen var det
tre yngre kvinnliga ledamöter som avsade sig uppdraget vid olika årsmöten pga av personliga
skäl och därmed är styrelsen nu något fler män, därav två unga intresserade manliga.
Däremot har valberedningen fått fram en kvinnlig ordförande som haft det uppdraget de
sista 14 åren. Och kvinnlig kassör och kvinnlig sekreterare. Valberedningens arbete har
inneburit en blandad styrelse som alltid har arbetat bra ihop och har haft en bra dialog, och
haft olika ansvarsområden och därmed kunnat ha många olika aktiviteter för
medlemmarna.

Silvernålar:
Torvald Carlsson- Styrelsemedlem i Gamleby lokalavd i 30 år verksam inom Lantmännen
som revisor. Jäkligt smart tänker ofta ett steg längre än vi andra i styrelsen.
Han har under årens lopp varit författare till ett antal motioner inom både LRF och
kooperationen för att lyfta organisationerna till en högre nivå. Under sin tid som lärare på
Valstadskolan fick han eleverna att tänka på ett ekonomiskt sätt och att ha ett kritiskt
tänkande.
En mycket värdig mottagare av silvernål
Anette Giselsson- Anette har en mångårig bakgrund inom de gröna näringarna och har
under flera års tid engagerat sig som förtroendevald i Alvesta SBO (skogsbruksområde) inom
Södra skogsägarna. På senare år har hon även suttit som vice ordförande. Hon har ett
brinnande intresse för jämställdhet, jämlikhet, miljö och mångfald inom skogen vilket hon
bl.a. har delat med sig av i sin roll som studiecirkelledare om vattnets betydelse i skogen.
Utöver sin förtroenderoll hos Södra sitter hon numera också sedan något år tillbaka i
Älgförvaltningsgrupp tre i Kronobergs län där hon företräder markägarna på ett
utomordentligt sätt.
Tommy Pettersson- Tommy Pettersson utgör en samlande kraft för LRF medlemmar inom
Borgholms kommun och en naturlig förgrundsfigur i en bygd med en stor lantbrukssektor.
Tommy utgör i kraft av sin kompetens, ansvarstagande och engagemang en mycket viktig
och uppskattad ledargestalt och är ett föredöme för LRF som är väl värd att
uppmärksammas. ”
Ingeli Ivansson- Ingeli Ivansson är idag ledamot i Nybro Kommungrupp som
konsumentansvarig, sammankallande i valberedningen för Lantmännens Distrikt Kalmar
Öland, Ledamot i Södra Kalmar Läns fåravelsförening. Har varit LRFs representant i
Valberedningen för SV Kalmar län. Var engagerad under flera år fram till 1998 i LRF
Ungdomen i södra Kalmar

I verksamheten på Rugstorps lantgård utvecklas nya idéer utifrån lantbruket som bo på
lantgård 2000 och senare också kaféverksamhet m.m. Ingeli tar emot arla miniorbarn som
har ökat i antal under senaste åren, men även grupper från Kina som vill se ett svenskt
lantbruk.
Ett aktivt intresse kring maten har engagerat Ingeli i olika utvecklingsgrupper inom
Livsmedelsstrategin i Kalmar Län.
Matts Runesson- Matts Runesson, den ständige sekreteraren i Sölvesborgs kommungrupp
och den som genom årens lopp gett kommungruppen kontinuitet och styrka.
Matts är en genuin och äkta företrädare för LRF s medlemmar och jordbruket i Sölvesborgs
kommun. Med sitt kunnande i jordbruksfrågor har han skapat ett förtroende hos
medlemmar och myndigheter som en mycket klok person som ser lösningar före hinder. Han
har lång erfarenhet med att bemöta och tillgodose lantbrukares behov utifrån sin tjänst på
Lantmännen och KLF. Matts har även under många år varit mycket engagerad i Sölvesborgs
olika arbeten vad det gäller vatten. Det har varit allt från borror, bevattningsdammar till
vattenskyddsområden.
Han är en värdig mottagare av Silvernålen.
Vanja Linnebjörke- Wanja har trots sin ungdom ett långt förflutet som både förtroendevald
och engagerad landsbygdsbo. Hon driver sedan 1994 lantbruk med sin make. Nuvarande
inriktning är ekologisk äggproduktion, samt köttproduktion.
Förutom att Wanja har ett brinnande intresse för sin hembygd och dess utveckling såsom
ordförande i sockenrådet, har hon också en stor del av sitt liv varit engagerad i LRF. Som
ledamot och sedan även ordförande i LRF Ungdomen har Wanja varit drivande och med
många idéer som drivit verksamheten framåt.
I Dädesjö LRF-avdelning har hon varit aktiv i ett tjugotal år som ledamot, och numera även
ordförande sedan över tio år. I kommungruppsarbetet i Växjö medverkar Wanja fortfarande
i det politiska påverkansarbetet, men även konsumentaktiviteter där hon älskar att företräda
sin yrkeskår, och framhäva svenska livsmedel.
Wanja är och har varit ett föredöme för LRF på olika nivåer genom lång tid och har ännu
mycket kvar att ge.

