LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Värmland

PROTOKOLL
Nr 5/2014
2014-05-15

Styrelsesammanträde med motionsgenomgång
Tid

Kl 09.30 – 16.45

Plats

LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Karl-Axel Ström, vice ordförande
Britt Marie Nordquist
Catarina Nilsson
Erik Forsberg
Johan Rydberg, t o m del av § 67
Kristina Ahlstedt Karlsson
Elsa Lund Magnussen
Ola Axelsson
Robert Larsson, regionchef
Anna-Lena Holm, sekreterare

Övriga

Anders Ramström, revisor LRF, § 54 – del av § 58
Andreas Larsson, fullmäktige för LRF Ungdomen, § 54 - § 58

§ 54

Välkommen, öppnande

Ordförande Patrik Ohlsson hälsade välkommen till dagens sammanträde med
motionsgenomgång inför kommande riksförbundsstämma på Sånga-Säby.
Britt Marie Nordquist och Erik Forsberg rapporterade från deltagande i nyss
genomförda Södra Vikendagen den 10 maj. Många tipssvar lämnades in, men
okunskap om allemansrätten.
Under sammanträdet i augusti genomgång av de olika arrangemang som styrelsen deltar i.
Sammanträdet förklarades för öppnat.
§ 55

Protokolljusterare

Till att justera protokollet utsågs Ola Axelsson.
§ 56

Godkännande föredragningslistan

Patrik Ohlsson presenterade dagens upplägg med motionsgenomgång under
förmiddagen tillsammans med Anders Ramström och Andreas Larsson.
Styrelsesammanträde under eftermiddagen. Föredragningslistan godkändes
efter tillägg.

Anna-Lena Holm
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§ 57

Övrig fråga – grisnäringen i Värmland

Robert Larsson tog upp att Lennart Nilsson på riks vill för kunds räkning få
kontakt för ev kontrakt med grisproducent och hur LRF Värmland ställer sig
till detta.
Andreas Larsson noterar att efterfrågan finns, men inget slakteri. Samt ställer
frågan hur det kommer att bli framöver när vi inte har någon industri längre.
Styrelsen beslutade
att

ställa sig bakom riksförbundets förslag att kontakta grisproducenter.

Anders Ramström informerade att Fryksdalens Sparbank kommer att bjuda in
till möte med landshövdingen och organisationer med helhetsgrepp 5 juni för
diskussion om lantbrukets problem i Värmland.
Robert Larsson informerade att ICA Grums kommer att bara sälja svenskt
griskött framöver och önskar kontakt med lokal producent.
§ 58

Motionsgenomgång inför riksförbundsstämman

Anders Ramström, i egenskap att förtroendevald revisor för LRF, gav inspel
från LRFs årsberättelse för 2013. Han informerade också om hur riksförbundets revisorer arbetar under året.
De 54 motionsyttrandena föredrogs snabbt av styrelsens ledamöter. Därefter
diskussion om svar där avvikande mening föreligger.
Yttrande 34 om strandskydd med motion från LRF Värmland och LRF Dalarna
ansågs som särskilt viktig. Britt Marie Nordquist kontaktar Erik Evestam i
frågan. Ev utkast till nytt förslagsyrkande sänds ut över mailen.
Tack till Anders Ramström som lämnade sammanträdet efter lunch och till
Andreas Larsson som fanns med under hela motionsgenomgången.
§ 59

Föregående protokoll

Protokoll från föregående sammanträden 1/2014 (21/2), 2/2014 (19/3), 3/2014
(20/3) och 4/2014 (29-30/4) gicks igenom.
§ 16 Rapporter – Klimatråd i Värmland
Erik Evestam undersöker hur det gått med planerad remissomgång.
§ 33 Regionstämman 2015
Patrik Ohlsson och Yvonne Andersén arbetar med att ta fram förslag på lokal
och formalia.
§ 37 Övriga ärenden – besök av Tomas Riste
Fokusgruppen Livsmedelsföretagande förbereder förslag till kontakt med
Tomas Riste inför kommande sammanträde i augusti.
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§ 43 Dialog med Stefan Hellstrand
Ev beställning tillsammans med andra regioner om skog.
Kristina Ahlstedt Karlsson informerade att Leader kommer att använda Stefan
Hellstrand i sitt arbete.
Protokollen godkändes och lades till handlingarna.
§ 60

Ekonomi och medlemsantal

Aktuell medlemssiffra den 13/5 2014 vara 6 653 medlemmar. 130 medlemmar
saknas i dagsläget för att uppnå årsskiftets siffra på 6 783 medlemmar.
Styrelsen efterfrågar även arealuppgifter med medlemmarnas areal. Robert
Larsson tar med sig frågan till riksförbundet.
Robert Larsson redovisade ekonomiskt läge med en i år minskad budget på 5
%. Höga personalkostnader. 40 % av totala budgeten på 3 593 280 kr har används fram till och med april månad.
§ 61

Avstämning verksamhetsplan

Styrelsen beslutade
att

ta upp avstämning av verksamhetsplanen på sammanträdet i augusti.

§ 62

Uppföljning ”kick-off” på Engården

Alla överens om bra dagar och bra att vara på ett ställe med bara ”vi”.
§ 63

Bemanning fokusgrupp Livsmedelsföretagande

Elsa Lund Magnussen redovisade vad beredningsgruppen kommit fram till för
fokusgruppen Livsmedelsföretagande (bilaga 1).
Styrelsen beslutade
att

att

Erik Forsberg (fokus på ungdom och företagande), Johan Rydberg (fokus
på gris), Karl-Axel Ström (fokus på branschråd) och Elsa Lund
Magnussen (fokus på Matlandet och förädling) skall ingå i fokusgruppen
Livsmedelsföretagande – tillväxtmöjligheter i värmländsk produktion
med övriga styrelseledamöter som inspelare
fokusgruppen ska arbeta med fyra aktiviteter:
-

Framtidsdag 25 september
Bevaka griskrisen
Workshop med branschråden samt lokala aktörer
Fokusdag köttförädling 2015
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§ 64

Smaka på Värmland

Framtidsdag arrangeras under Smaka på Värmland på Terrassen i Mariebergsskogen den 25 september i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, SV,
med inspiratörer och olika föreläsningsteman. Förslag om att ev ta in sponsring. Robert Larsson och Kristina Ahlstedt Karlsson tar kontakt med SV.
Kontakt med grisproducenter som i dagsläget saknar slakteri tas av Britt Marie
Nordquist i egenskap av omsorgsansvarig.
Ligger lågt med workshopen fram till hösten.
Fokusdag köttförädling 2015 under vårvintern när det passar.
LRF kommer att ha med monter vid Köttriksdagen i Sunne 14 - 15 november.
Köttriksdagen tas upp under sammanträdet i augusti.
Kontakt med Tomas Riste tas vid annan träff än styrelsesammanträde, typ
kommande Sparbanksträff.
§ 65

Förslag på studieresa

Kristina Ahlstedt Karlsson lämnade förslag på program för en dags studieresa
med besök på Askekärrs gård, Töreboda, Vadsbo Biogas, Sötåsens biogasnätverk samt ytterligare ett besök. Programförslag kommer på mailen under september/oktober. Resan arrangeras i samarbete med LRFs projekt Goda affärer
på förnybar energi.
§ 66

Årets nötköttsföretagare

Styrelsen beslutade
att
att
§ 67

utse Kjell och Anders Carlsson på Klevens gård i Väse som Årets
nötköttsföretagare i Värmland 2014
Erik Evestam och Karin Granström, HS Värmland, skriver motiveringen.
Övriga frågor

Ny tappningsstrategi för Vänern
Karl-Axel Ström informerade att remissvar ska sändas in i dag och att en
hearing kommer att genomföras i morgon om ny tappningsstrategi för Vänern.
Styrelsen beslutade
att

godkänna framtaget remissvar om ny tappningsstrategi för Vänern.

Strandskyddsremiss
Sista dag att lämna synpunkter på strandskyddsremissen är 19 juni. Synpunkter
önskas från berörda medlemmar. Erik Evestam uppdras att förmedla informa-
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tion ut till medlemmarna under maj månad med påminnelse i juni om att lämna
synpunkter på strandskyddsremissen.
Kosläpp i Väse
Johan Rydberg informerade om kosläpp i Väse där bondeappen kommer att
presenteras.
Skogen i skolan
Jens Meyer från ”Skogen i skolan” har kontaktat Clarie Emilsson. Frågan är
vem som ska representera LRF i ”Skogen i skolan”. Kristina Ahlstedt Karlsson
tar kontakt med Clarie Emilsson i frågan.
Referensgrupp och medlemskap
Diskuterades ev referensgrupp för medlemskap.
Jaktmässa på Rottneros
Erik Forsberg tog upp ev deltagande vid jaktmässa på Rottneros. Han presenterade tänkt program för jaktmässan med många kändisar. Jaktmässan i
Rottneros vill ha med LRF som deltagare.
Tänkt tema för LRF kan vara rovdjur och vildsvin. Kostnaden beror på typ av
medverkan. Erik Forsberg undersöker pris och tar kontakt med Eleonore
Marcusson om ev deltagande.
Viltmatmässa i Grums
Viltmatmässa i Grums finns också på gång.
Lillerudsdagarna
Lillerudsdagarna i år genomförs 30 – 31 augusti.
Skördemässa på Värmlandsnäs
Årets skördemässa på Värmlandsnäs genomförs 6 – 7 september.
Hur och varför deltagande i mässor?
På sammanträdet i augusti tas frågan upp om hur och varför LRF Värmland ska
delta i olika mässor.
LRF Ungdomen
Erik Forsberg informerade om LRF Ungdomen Värmlands kommande aktiviteter.
-

19 maj föreläsning med Minna Gillberg
21 maj politikerträff med ungdomsförbunden
7 - 10 augusti resa till Gotland med förnybar energi som tema
Ekonomiträffar vid fyra tillfällen under hösten

Älgförvaltningsdelegationen
Erik Forsberg informerade från älgförvaltningsdelegationen. Fyra arbetsgrupper har bildats. Antalet älgar minskar nu i Värmland. Skyddsjakt,
bidrag/ersättning och vildsvinsförvaltning var andra punkter som togs upp
under punkten.
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Gödselhandering
Fråga om vad som gäller med täckta stukor med slam (som får ligga ett år innan spridning). Önskemål om att information om detta kommer ut.
§ 68

Nästa sammanträde

Styrelsen sammanträder nästa gång 18 augusti. Avstämning av verksamhetsplan, planering av aktiviteter som LRF Värmland deltar i, fokusgruppen och på
gång är bl a punkter som ska upp på föredragningslistan.
Buss till Sånga-Säby och riksförbundsstämman 20 – 21 maj för Värmlänningarna.
Betessläpsseminarium för Patrik Ohlsson och Britt Marie Nordquist den 18
maj.
§ 69

Avslutning

Patrik Ohlsson avslutade sammanträdet kl 16.45.
Vid protokollet

Anna-Lena Holm

Justerat

Patrik Ohlsson
Ordförande

Ola Axelsson
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