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"Kick-off" med styrelsesammanträde
Tid

29 april, kl 12.30 – 30 april, kl 14.30

Plats

Enggården i Gunnarsbyn, Brunskog

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Karl-Axel Ström, vice ordförande
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson
Erik Forsberg
Elsa Lund Magnussen
Catarina Nilsson
Britt Marie Nordquist
Johan Rydberg
Ola Axelsson
Robert Larsson, regionchef § 36 - 51
Anna-Lena Holm, sekreterare § 36 - 51

Övriga

Jan Landström, sekreterare § 52 - 53
Erik Evestam, § 39 - 43 och § 46 - 53
Stefan Hellstrand, § 43
Daniel Folkesson, § 52

§ 39

Välkommen, öppnande

Ordförande Patrik Ohlsson hälsade välkommen till kommande dygns ”kickoff” med styrelsesammanträde som inledning på årets verksamhet efter regionstämman. Programmet för dagarna gicks igenom.
”Kick-offen”/styrelsesammanträdet förklarades för öppnat.
§ 40

Justering

Till att justera protokollet utsågs Britt Marie Nordquist.
§ 41

Möte med Länsstyrelsen

Patrik Ohlsson, Erik Forsberg, Johan Rydberg och Jan Landström rapporterade
från den träff med Länsstyrelsen som genomförts strax innan sammanträdets
start. Ämnen som togs upp under träffen var bl a:
-

Griskontrakten med slakterierna och de konsekvenser som blir om
grisproducenterna måste sluta
Landsbygdsprogrammet och dess tillämpning
Samverkansprojekt mellan företag
Ny träff den 12 juni med flera olika grupper
Rovdjursstängsel

Anna-Lena Holm
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§ 42

Diskusison om styrelsens arbetssätt

Styrelsens veckoschema diskuterades. Alla enades om att bli bättre på att meddela sina olika uppdrag.
Anteckningar från olika möten bör sändas ut för information på mailen till övriga styrelsekamrater.
Önskemål om att nyhetsbreven finns på hemsidan.
Diskuterades fördelning av arbetet mellan styrelse och personal (strategiskt/operativt). Beställning till personalen ”Varför och hur?”
Som exempel togs Södra Vikendagen den 10 maj upp.
Argument – Hur vi jobbar – Våra resurser
Hur utforma; medlemsrekrytering, medlemsvård och ev politikerpåverkan med
reservat, ägandeskydd och strandskydd.
Erik Forsberg sänder ut mail om dagen och förfrågan om medverkan.
§ 43

Dialog med Stefan Hellstrand

Stefan Hellstrand, Nolby ekostrategi, hälsades välkommen till sammanträdet.
Stefan Hellstrand informerade om sin syn på hållbarheten i de gröna näringarna. Klar med doktorsavhandling till hösten.
Diskuterades ev samarbete om bl a kor/idisslare, skog och miljö, hur man kan
använda informationen samt ev kostnader.
Ett tack riktades till Stefan Hellstand för hans medverkan. Därefter diskussion
om hans olika inlägg om de gröna näringarna och samarbetsförslag.
§ 44

Diskussion om styrelsens arbetssätt, fortsättning

Gicks laget runt med reflektioner om arbetssätt för styrelsen.
-

Jobbat tidigare med grupper i LRF Ungdomen i början på 2000-talet
Skillnaden mellan strategiskt och operativt fanns inte förr
Samverkan ger bättre resultat
Oformella grupper har uppstått - bör vara formella
Det ena utesluter inte det andra - en del i grupper och en del enskilt - några
ämnen ev i grupp - måste inte vara grupp
Operativt kräver fler
Grupper - en helt annan miljö - ett fåtal styrde - går inte att jämföra - annat
ledarskap
Svårt att komma in i styrelsearbetet när man jobbar ensam - roligt att jobba
i grupp - fler insatta - mer backning i grupp
Jobbat första året tillsammans med annan styrelseledamot
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-

Fattat ingenting första året - landade år två - mycket att lära känna
Ett nytt kliv - får känna sig för – lyssna
Vi tillåter oss vara ”lite korkade” - fördomsfria
Ledamöterna prioriterar styrelsen
Se helheten i personalorganisationen
Renare i Västra Götalands utskott
LRF 2015 måste bli effektivt
Ansvarsfördelning med personal
Nästa ordförandeträff med all personal?
Medlemsaktivitet till nästa ordförandeträff

§ 45

Kvällsaktiviteter

Före middagen genomfördes en tipstävling där styrelseledamöterna fick lära
känna varandra lite bättre. Genomgången med de rätta svaren gav senare tillfälle till skratt och ytterligare frågor.
Efter middagen gavs tillfälle till snack i relaxen för några och övriga blev
sittandes runt ett bord innan nattens sömn.
§ 46

Årets nötköttsföretagare

Namnförslag på Årets nötköttsföretagare i Värmland diskuterades. I år skall
företag med ungnötsproduktion på stall utses. Namn på mottagare utses ihop
med Köttklubben i Värmland och skall vara klart i maj. Beslut tas på sammanträdet den 15 maj.
§ 47

Organisation och ledning

Nedan redovisas de riktlinjer styrelsen fastställer för LRF Värmlands arbete.
Riktlinjerna tar fasta på vad som allmänt råder inom LRF liksom är vedertaget
för organisationer som LRF.
Riktlinjerna tar sin grund i den betydande förändring av LRFs arbete, som skett
under senare tid. Företagande och företagsutveckling har allt mer kommit i
fokus, vid sidan om LRFs bas i näringspolitiskt opinionsbildande arbete. LRFs
näringspolitiska bevakning handlar idag inte heller bara om äganderätt och
jordbrukspolitik på nationell nivå, utan i hög grad om en kraftfull näringspolitisk bevakning på regional och kommunal nivå. Det gäller inte minst i frågor som infrastruktur, miljö, intrång och djuromsorg.
Vi behöver vidare åtgärder för en, i ett nationellt perspektiv, stark kraftsamling
för de gröna näringarna i Värmland. Föreningsföretagens roll i det medlemsnära arbetet har i grunden förändrats. Detta ökar kraven på LRF Värmlands
engagemang för att stödja de lokalt förtroendevalda i deras medlemsnära arbete. Sammantaget har LRF Värmland därmed fått allt viktigare roll i arbetet
för företag med jord, skog och tillhörande vatten i Värmland.
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Den operativa personalen är gemensam för två regionförbund i Västra Sverige,
Värmland och Västra Götaland. LRF Värmlands verksamhet ställer därför tydligare krav på ledning, delegering, liksom uppföljning av denna verksamhet.
Detta kräver i sin tur tydliga mål och tydliga roller samt en tydlig arbetsorganisation.
§ 48

Arbetsordning

Styrelsen beslutade
att

arbeta efter nedanstående arbetsordning.

Regionstyrelsen
Styrelsen fastställer och är inför stämman ansvarig för verksamhetsplan för
LRF Värmland med mål och budget samt följer upp och kontrollerar genomförandet av planen.
Styrelsen har till uppgift att påverka LRF riks, politiker, myndigheter, m fl i
frågor som berör den gröna näringen i Värmland. Styrelsen fattar policybeslut i
näringspolitiska frågor samt representerar i olika grupperingar. Styrelsen skall
ha god kontakt med och vara en resurs för de lokalt förtroendevalda. Styrelsen
är ansvarig för en fungerande LRF-organisation för Värmlands medlemmar.
Regionstyrelsens beställaruppdrag till personalen förutsätter kompetens inom
en rad olika områden. Styrelsen ska vara öga och öra mot omvärlden med god
kännedom om medlemmarnas och den lokala organisationens förhållanden.
Inför de aktiviteter som LRF förväntas medverka i är det viktigt att klargöra
varför vi ska vara där, vilken målgrupp som vi når och vilken effekt som ska
uppnås. Detta ska generera en tydlig beställning där personal och ansvarig styrelseledamot tillsammans utformar vår närvaro.
Ordförande
Ordföranden leder arbetet och fördelar arbetsuppgifter. Ansvarar för kallelse,
dagordning och protokoll.
Regionchefen
Har ansvaret för genomförandet av LRF Värmlands verksamhet.
Projektgrupper, och grupper med projektliknade inriktning, leds av regionchefen eller den han utser i sitt ställe. Styrelsens ledamöter deltar efter intresse
och möjlighet, och på regionchefens uppdrag, i genomförandet av LRF
Värmlands verksamhet och projekt. Styrelsens ledamöter ses här främst som
resurspersoner och mentorer samt har en stödjande roll. Konkret kan arbetet t
ex innebära medverkan i eller ansvar för nätverks- och policykontakter samt att
som ledamöter delta i projektgrupper för tyngre projekt.
Styrelseledamot
Enskild ledamot är ansvarig för beslut tagna i styrelsen där ledamot ej har
reserverat sig.
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Styrelseledamot ska vårda uppdraget, d v s att man prioriterar gemensamt fastlagda styrelsemöten. Styrelseledamot ska ha god kontakt och inblick i LRFs
lokala verksamhet samt skapa förtroende för LRF Värmland och den gröna
näringen i Värmland.
Styrelseledamot skall senast måndagar kl 09.00 rapportera kommande veckas
LRF-engagemang till lrf.vastragotaland@lrf.se för införande i styrelsekalendern.
Styrelsens ansvarsområden
Beslut om indelning av styrelsen i utskott eller enskilda ansvarsområden tas
årligen av styrelsen efter att årets verksamhetsplan fastställts. Utskott eller enskilda ansvarigas uppgift är att fördjupa kommunikationen i styrelsens arbete
med omvärldsanalys, strategi och målformulering, att fungera som bollplank/referens i genomförandet av verksamheten och bereda frågor till styrelsen.
Enskilda ansvariga eller utskott är också ansvarigt för att verkställighet sker i
samråd med regionchefen eller med den medarbetare som av regionchefen utsetts att ansvara för området/frågan.
Enskilda ansvariga eller utskott ansvarar vidare för rapportering till hela styrelsen. Ledamot och personal ansvarar gemensamt för en god samverkan så att
den ena handen vet vad den andra gör.
Presidiet
Består av ordförande, vice ordförande och regionchef. Presidiets uppgift är att
fördela uppkomna frågor samt vara den löpande länken i verksamheten. Presidiet är en stödfunktion i det dagliga arbetet och inget forum för beslut med
egen agenda. Skrivelser till regionförbundet delegeras till presidiet att svara på
och dessa redovisas i skrivelseloggen på hemsidan.
Styrelsemöten
Styrelsemöte skall läggas på en plan för året och detta görs på konstituerande
möte.
Kallelse/dagordning samt material inför styrelsemöte enligt plan skall vara
ledamot tillhanda en vecka innan mötet. Dagordning bör indelas i beslutsfrågor
och rapporter.
§ 49

Fördelning av ansvarsområden i styrelsen

Styrelsen beslutade
att

arbeta efter nedanstående fördelning av ansvarsområden i styrelsen.

Ansvarsfördelning inom styrelsen (Bevaka och bereda)
Äganderätt – Britt Marie Nordquist och Ola Axelsson
Företagarvillkor – Catarina Nilsson
Miljö – Karl-Axel Ström
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CAP – Patrik Ohlsson
Företagarskap – Erik Forsberg
Attityd och opinion – Elsa Lund Magnussen och Kristina ”Kikki” Ahlstedt
Karlsson
Medlem och organisation – Johan Rydberg
Bonde- och djuromsorg – Britt Marie Nordquist
Ungdomsansvarig – Erik Forsberg
Branschråd med producentföreningarna – Karl-Axel Ström
Fokusområde 2014 Livsmedelsföretagande
Beredningsgrupp bestående av Elsa Lund Magnussen, Karl-Axel Ström och
Johan Rydberg tar fram förslag på vad arbetet skall syfta till och bemanning till
nästa styrelsesammanträde den 15 maj.
Kontaktpersoner i styrelsen mellan lokalavdelningar/kommungrupper
Säffle och Årjäng – Johan Rydberg
Grums och Kil – Karl-Axel Ström
Arvika och Eda – Ola Axelsson
Karlstad och Hammarö – Erik Forsberg
Sunne, Storfors och Filipstad – Elsa Lund Magnussen
Torsby och Hagfors – Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson
Forshaga och Munkfors – Britt Marie Nordquist
Kristinehamn – Catarina Nilsson
Övergripande – Patrik Ohlsson
Övriga ansvarsområden, aktuell lista 30 maj 2014
Vänerns vattenvårdsförbund
Erik Hallerfors, Västra Götaland, ordinarie
Karl-Axel Ström, Värmland, suppleant
Klarälvens Vattenråd
Per-Erik Johansson
Britt Marie Nordquist, suppleant
Vattenråd Byälven/Borgviksälven
Kjell Olsson, ordinarie
Karl-Axel Ström, suppleant
Norsälvens Vattenråd
Anders Eliasson
Kretsloppsansvarig inkl sam och enskilda avlopp
Johan Rydberg
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Viltförvaltningsdelegationen i Värmland
Erik Forsberg
Programråd Södra Viken
Erik Forsberg
Programråd Lillerud
Erik Forsberg
Studieförbundet Vuxenskolan Värmland, styrelse
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson
Studieförbundet Vuxenskolan Värmland, valberedning
Karl-Axel Ström
Matlandet Värmland
Elsa Lund Magnussen
Mjölkprojektet ”Mjölkens framtid i Värmland”
Catarina Nilsson
Samrådsgrupp Länsförsäkringar Värmland
Patrik Ohlsson
Robert Larsson
Markus Larsson
Försök i Väst
Johan Rydberg, ordförande
Rådet för landsbygdsutveckling (RLU)
Patrik Ohlsson
Jan Landström
Ingrid och Gustaf Linders minnesfond
Styrelsen beslutade att konfirmera styrelsefondens beslut att utse Dag Rogne
och Erik Evestam till regionstyrelsens ledamöter i styrelsen för Ingrid och
Gustaf Linders minnesfond.
Åke Linders fond
Dag Rogne och Erik Evestam är LRFs representanter i fonden.
§ 50

Övriga frågor

Oaktiva lokalavdelningar
Diskusison om lokalavdelningar som har ringa eller mycket liten verksamhet
tas upp vid senare tillfälle. Patrik Ohlsson kontaktar lokalavdelningarna.
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Digitala samarbeten
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson tog upp Studieförbundet Vuxenskolans
erbjudande om utbildning i digitala samarbeten för företag och föreningar. Erik
Evestam informerade att LRF centralt nu tagit fram nu tjänst för telefonsammanträden.
Diskusison i frågan. Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson återkommer i frågan.
Vattenråden
Vattenrådens betydelse diskuterades. Sköts om efter lägenhet.
Utbildningsdag för programråden på naturbruksgymnasierna
Erik Forsberg informerade att han deltagit i utbildningsdag i Stockholm för
programråden på naturbruksskolorna. Flera skolor läggs ner ute i landet.
Djurstallarna på Lillerud är inte toppmoderna. Lillerud engagerar
medlemmarna.
Mjölkprojektet
Catarina Nilsson informerade att pågående mjölkprojekt nu är inne i slutskedet.
Just nu lite uppsving för mjölkproduktionen.
Lantnytta i Värmland
Uppgift för fokusområde Livsmedelsföretagande att agera vidare i.
Goda affärer på energigården, GAFE – studieresa
Robert Larsson informerade att det finns goda möjligheter att söka pengar till
en studieresa.
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson och Erik Evestam tar fram förslag på
studieobjekt till nästa sammanträde den 15 maj.
Skördefest Värmlandsnäs
Catarina Nilsson informerade att hennes gård Remmene gård fått erbjudande
att tillsammans med Arla delta i årets skördefest på Värmlandsnäs.
Överklagan reservatsbildning
Britt Maire Nordquist tog upp fråga hon fått om LRF Värmland kan ”stå
bakom” vid överklagande av reservatsbildning. Frågan diskuterades och Jan
Landström och Erik Evestam undersöker vad det finns för möjligheter i ärendet.
Arbetsordning för bonde- och djuromsorgen
Britt Marie Nordquist tog upp fråga om ny arbetsordning för bonde- och djuromsorgen. Det jobbas olika i landet. Har gjort en egen arbetsordning, men vet
inte vad styrelsen tycker. Britt Maire Nordquist arbetar vidare efter sin arbetsordning.
Saknar signaler från mjölkhämtare och Växa Sverige. Gruppen som fanns tidigare finns inte. Önskemål om rapport om tomma ladugårdar till Britt Marie
Nordquist.
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LRF Media
Britt Marie Nordquist får besök av personal på LRF Media i sin skog den 27
maj.
Skogsvecka i Värmland
Britt Marie Nordquist har blivit tillfrågad av LRF Skog om LRF Värmland vill
delta i en skogsvecka i Värmland under september.
Älgläget i Värmland
Erik Forsberg och Britt Marie Nordquist har deltagit i möte som diskuterat
förekomsten av älg i Värmland. Älgen minskar kraftigt i länet nu.
Jaktmässa på Rottneros 8 – 9 augusti
Erik Forsberg har fått fråga om LRF Värmland önskar delta i jaktmässan på
Rottneros i augusti. Erik Forsberg undersöker och lämnar ev vidare till angränsande lokalavdelning.
Smaka på Värmland
Elsa Lund Magnussen, Karl-Axel Ström och Johan Rydberg förbereder ärendet
inför nästa sammanträde 15 maj.
Myggproblem i Forshaga
Johan Rydberg tog upp fråga om egna djur för köttproduktion och myggbekämpning inom Forshaga kommun.
Erik Evestam informerade att ett första möte har genomförts i frågan och att en
arbetsgrupp är tillsatt med deltagare från kommun, bönder och LRF. LRF riks
har tagit fram ett skötselavtal.
§ 51

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde med styrelsen är torsdagen den 15 maj med motionsgenomgång inför riksförbundsstämman. Övriga fullmäktige från Värmlands
inbjuds också till genomgången. Patrik Ohlsson fördelar motioner i styrelsen
för förberedelse av kort redovisning under sammanträdet.
§ 52

Grisnäringen i Värmland

Styrelsen besöktes av Daniel Folkesson, grisproducent i Västra Ämtervik.
Tillsammans med Daniel Folkesson diskuterade styrelsen den specifika
situation som uppstått genom att vissa värmländska grisproducenter för
närvarande inte har tecknade leveranskontrakt för sin produktion efter
halvårsskiftet och vilken roll LRF kan ta för att stödja de berörda företagarna.
Dessutom diskuterades vilka lärdomar som bör dras av den uppkomna
situationen beträffande LRF Värmlands framtida långsiktiga utvecklingsarbete.
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§ 53

Avslutning

Ordföranden avslutade ”kick-offen”/styrelsesammanträdet efter ett intensivt
dygn.

Vid protokollet

Anna-Lena Holm
§ 39 - 51

Jan Landström
§ 52 - 53

Justeras

Patrik Ohlsson
Ordförande

Britt Marie Nordquist
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