LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Värmland

PROTOKOLL
Nr 1/2014
2014-02-21

Styrelsesammanträde
Tid

Kl 09.30 – 16.00

Plats

Länsförsäkringar, Karlstad

Närvarande

Dag Rogne, ordförande
Karl-Axel Ström, vice ordförande
Britt Marie Nordquist, fr o m § 4
Catarina Nilsson
Erik Forsberg
Johan Rydberg
Kristina Ahlstedt Karlsson, fr o m § 4
Patrik Ohlsson
Robert Larsson, regionchef
Anna-Lena Holm, sekreterare

Övriga

Sandra Johansson, LRF Ungdomen, t o m del av § 9

Förhinder

Elsa Lund Magnussen

§1

Välkommen, öppnande

Ordförande Dag Rogne hälsade välkommen till dagens sammanträde. Ett särskilt välkommen till Karl-Axel Ström och Sandra Johansson, LRF Ungdomen.
Ordföranden förklarade sammanträdet för öppnat.
§2

Protokolljusterare

Till att justera protokollet utsågs Patrik Ohlsson.
§3

Föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes efter komplettering.
§4

Föregående protokoll

Protokollet från 5 december 2013 gicks igenom.
§ 121 Träff med Länsstyrelsen
Lämnades information från träffen med Länsstyrelsen 17 december.
§ 124 Rapporter – Nu snackar vi lantbruk
Dag Rogne tar kontakt med Clarie Emilsson i frågan.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Anna-Lena Holm
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§5

Ekonomi och medlemantal

Det ekonomiska resultatet för 2013 slutade på 3 902 952 kr mot budget på
3 829 000 kr (- 73 952 kr).
Meddelades att medlemsläget är gott mot motsvarande dag 2013.
§6

E-postkommunikationen

Johan Rydberg tog upp fråga till diskussion om mängden av e-post som sänds
ut över styrelsens grupplista. Förslag på att i rubrik skriva FK (För kännedom)
eller FÅ (För åtgärd) för att underlätta läsandet av den mängd e-post som
strömmar igenom.
§7

Reflektioner från avdelningarnas årsmöten

Gicks laget runt med reflektioner från nyss avslutad säsong med lokalavdelningsårsmöten.
-

Försiktigt
Positiva till LRF
Vill få kommungrupp aktiv
Strandskydd
Hur bemöter LRF olika påhopp?
Få på årsmötet – endast de engagerade närvarande
Motion om varg
Trött avdelning
LRF mindre viktig del i lokalsamhället
Varierande utbud på vad som serveras vid olika årsmöten
Få deltagare p g a ny lokal
Avdelning saknar vald ordförande
Kommungrupp som arbetar bra mot kommunen
Mest män
Enkelt - omval
Mycket diskussion och engagerat möte
Upphandling och dubbelmoralen
Fiberdiskussion
Avsomnat, händer nästan inget
Alla fick inte plats - extra stolar sattes in
Matmässa
Bonde-appen

Summering av genomgången:
- Bra diskussioner
- Blandad närvaro
- Stämningen har påverkats av griskrisen – inte så positiv stämning
- Strandskyddet het fråga
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§8

Verksamhetsberättelse 2013

Framtaget förslag till verksamhetsberättelse för 2013 gicks igenom.
Styrelsen beslutade efter redaktionella ändringar
att

§9

godkänna verksamhetsberättelsen för verksamheten under 2013 (bilaga
1).
Motionsgenomgång

Gicks igenom de 11 motioner som inkommit från lokalavdelningarnas årsmöten.
Säfflebygdens LRF angående idisslarnas påstådda miljöbelastning
Grava-Nor-Segerstads LRF angående marknadsföring av svenska livsmedel
Besvaras. Kristina Ahlstedt Karlsson och Patrik Ohlsson ansvariga.
Arvikabygdens LRF angående terrängkörning
Besvaras och skrivelse till LRF riks. Britt Marie Nordquist ansvarig.
Kristinehamnsortens LRF angående LRFs basförsäkringar
Besvaras. Dag Rogne ansvarig.
Kristinehamnsortens LRF angående aktivitetsersättningar
Besvaras. Johan Rydberg ansvarig.
Södra Näsets LRF angående Länsstyrelsens nya strandskyddsförslag
Kils LRF angående strandskydd
Motion till riksförbundsstämman. Britt Marie Nordquist ansvarig.
Älvdals LRF angående information till allmänheten om nationella skillnader i
djurskydd
Besvaras. Catarina Nilsson ansvarig.
Övre Älvdals LRF angående rovdjurspolitiken
Besvaras och skrivelse till SNF. Erik Forsberg ansvarig.
Lysviks LRF angående ökad lönsamhet i svenskt lantbruk
Besvaras. Kristina Ahlstedt Karlsson ansvarig.
Kils LRF angående svenska råvaror
Besvaras. Elsa Lund Magnussen ansvarig.
§ 10

Regionstämman

Inledningsanförande av riksförbundsordförande Helena Johnsson. Nya länsrådet Robert Andrén medverkar. Paneldebatt med tema äganderätt och bevarande. Dag Rogne samordnar planerandet inför regionstämman.
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Motionsmingelstund. Plenum för förslagsställande och beslut. Tid för diskussion mellan mingelstund och plenum för att underlätta för styrelse och
stämmoordföranden.
Utvärdering från stämman 2013 ut till styrelsen.
Stämmouttalande förbereds för att tas efter debatt med tema bevarandehysteri.
§ 11

Utmärkelser för utdelning på regionstämman

Diskuterades nominering av kandidater till Årets lokalavdelning, Bernhard
Ekströmstipendiat, silvernålar och Ingrid och Gustav Linders minnesfond.
Styrelsen beslutade
att
att
att
att

till Årets lokalavdelning utse Säffle Norra LRF-avdelning
till Bernhard Ekströmstipendiat utse Marie Larsson
tilldela Karin Granström Ingrid och Gustav Linders minnesfond
tilldela Lisbeth Svensson, Bengt Nyström, Lena W Johansson och Tore
Ohlsson LRFs silvernål.

Noterades att Patrik Olsson ej deltog i beslut om utdelning av silvernål till Tore
Ohlsson.
§ 12

Ledamot i Studieförbundet Vuxenskolans styrelse

Styrelsen beslutade som ledamot efter Lisbeth Svensson
att
att
§ 13

utse Kristina Ahlstedt Karlsson som ledamot i styrelsen för Studieförbundet Vuxenskolan (SV) i Värmland
Karl-Axel Ström meddelar SV beslutet.
Framtida samarbete med SV

Dag Rogne och Kristina Ahlstedt Karlsson har träffat SV för diskussion om
framtida samarbete. Bra nu när vi får direktkontakt in i SVs styrelse. Kristina
Ahlstedt Karlsson och Elsa Lund Magnussen håller fortsatt kontakt med SV.
§ 14

Matvecka i Karlstad

Dag Rogne informerade kort om planerad Matvecka i Karlstad. Kort diskussion i frågan.
§ 15

CAP-remissen

Patrik Ohlsson, Erik Forsberg och Linda Haraldsson, LRF Ungdomen, har träffats för att diskutera CAP-remissen. Patrik Ohlsson redogjorde för diskussionen i gruppen. Diskussion i frågan inom styrelsen. Erik Forsberg skriver
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ett remissvar som skall lämnas in senast den 7 april. Förslaget ut på mailen,
innan inlämnande, för godkännande.
LRF kommer att träffa Länsstyrelsen vid ett möte den 26 mars.
§ 16

Rapporter

Förslag strandskydd
Dag Rogne informerade att LRF nu håller på att hjälpa några avdelningar med
frågan. Britt Marie Nordquist påtalar att ”det brinner” lite varstans, folk har fått
nog. Debattartikel i frågan är på gång för Värmlands del.
Klimatråd i Värmland
Dag Rogne har varit med på sammanträde i frågan. Remissomgång kommer att
genomföras.
Energikonferens
Kristina Ahlstedt Karlsson har deltagit i energikonferens i Stockholm under
veckan.
§ 17

Övriga frågor

Medlemsutveckling
Fråga om medlemsutveckling kom upp under ordförandeträffen i januari. Johan
Rydberg undersöker vidare med kommande aktiviteter i medlemsutvecklingsfrågan.
Grön Energi
Erik Forsberg informerar att det finns möjlighet till studiebesök i andra länder
genom projektet Grön Energi. Erik Forsberg tillsammans med Kristina
Ahlstedt Karlsson undersöker om det går att söka pengar.
Val 2014
Britt Marie Nordquist och Erik Evestam har träffat Mellanskog för att agera
tillsammans inför valet. Bussresa planeras 7 april med politiker. Olika besöksmål diskuteras med Mellanskog. Kristina Ahlstedt Karlsson ordnar buss och
Erik Evestam kontaktar politikerna om tiden passar.
Påverkanskurs
Catarina Nilsson har tillsammans med Arla fått till en utbildning i påverkan
under mars. Nytt datum i april då föreslaget datum i mars inte passar.
Vårvisningen i Alster
Meddelas att LRF kommer att finnas med vid årets Vårvisning i Alster. LRF
Ungdomen kommer att finnas intill Maskin i Väst.
Supervalår
Dag Rogne meddelade att han meddelat valberedningen att han står till förfogande ytterligare ett år. Men osäker på sin roll efter valet i september. Går den
1 april in som ordinarie kommunalråd i Säffle kommun.

5(6)

PROTOKOLL
2014-02-21

§ 18

Nästa sammanträde

Styrelsen träffas nästa gång vid telefonsammanträde den 19 mars, kvällen innan stämman, kl 18.00, tillsammans med presidiet och någon från valberedningen.
§ 19

Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet kl 16.00.

Vid protokollet

Anna-Lena Holm

Justeras

Dag Rogne
Ordförande

Patrik Ohlsson
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