LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Värmland
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Nr 8/2016
2016-12-01

Styrelsesammanträde
Tid

Kl 09.30-17.00

Plats

LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson
Ola Axelsson
Erik Forsberg
Catarina Nilsson
Larsjohan Lander
Johan Rydberg

Övriga

Jenny Nilsson, verksamhetsutvecklare Företagandets
villkor, § 121
Robert Larsson, protokollsekreterare

§ 116

Välkommen, öppnande

Patrik Ohlsson hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet öppnat.
Valberedningen intervjuar styrelsen under dagen enligt följande schema:
Kl 10.30 Robert Larsson
Kl 11.00 Patrik Ohlsson
Kl 14.00 Johan Rydberg
Kl 14.30 Lars-Johan Lander
Kl 15.00 Kristina Ahlstedt Karlsson
Kl 15.30 Catarina Nilsson
Kl 16.00 Ola Axelsson
Kl 16.30 Erik Forsberg

§ 117

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslöt
att utse Ola Axelsson till protokolljusterare vilket också innebär att han
rapporterar från styrelsemötet till nyhetsbrevet.
§ 118

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§ 119

Föregående protokoll

Styrelsen gick igenom protokoll nr 7/2016 från den 5 oktober.
Styrelsen beslöt
att lägga det godkänt till handlingarna.
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§ 120

Ekonomi och medlemsantal

161130 hade Värmland 5 511 (+63 jämfört med föregående styrelsemöte)
medlemmar mot 5 752 vid årsskiftet vilket är en minskning med 304
medlemmar sedan årsskiftet. Vi behöver skärpa vår leverans av tips på nya
medlemmar till vår medlemsrekryterare Torbjörn Axelsson.
Det ekonomiska utfallet för LRF Värmland per 161130 var 2 671 730 kronor.
Prognosticerat överskott på helåret 2016 ca 270 000 kronor. Överskottet från
2015 om 229 000 kronor finns kvar därutöver.
§ 121

Åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen i Värmland

Länsstyrelsen har sänt en remiss med åtgärdsförslag 2016-2020 för att de
sexton miljökvalitetsmålen i Värmland. Många av de förslag som finns i
remissen kan påverka den gröna näringen Det kommer att styra väldigt mycket
av det offentliga miljöarbetet i Värmland kommande fem år. LRF:s
medlemmar största bidrag är att öka nyttoproduktionen genom mer jord- och
skogsbruk i Värmland. Målet är att öka inlagringen av koldioxid – inte minska
utsläppen.
Styrelsen beslöt
att

utse en arbetsgrupp med Patrik, Erik, Kajsa Edbom, Vike och med Jenny
Nilsson som samordnare.

§ 122

Verksamhetsplan och budget LRF Värmland 2017

De övergripande linjerna i verksamhetsprioriteringarna för 2016 ligger fast.
Linjen i regionförbundets prioriteringar sammanfattas väldigt väl i dels de
regiongemensamma prioriteringar som sker i 2017 års tillsammanssatsningar,
dels i slutsatserna i den framtagna regionala livsmedelsstrategin. Ny
tillsammansbild förändrar den befintliga verksamhetsplanen. Inga andra
ändringar görs nu. Avseende budget diskuterades om skolkontakt då frågan
kom upp på lokalavdelningsordförandekonferensen i Kil 20161130. Viktigt att
komma ihåg kommungruppslyftet 2017 som en betydande budgetpost.
Styrelsen beslutade
att

§ 123

fastställa verksamhetsplan och budget för 2017, enligt bilagor.

Kommungruppsträff 7-8 mars 2017

Styrelsen diskuterade utkast till program för med VG gemensam
kommungruppsträff 2017. Programmet måste ge deltagarna nåt i rollen som
förtroendevald och som företagare/människa. Mer aktuella frågor som
kommungrupperna kan jobba med. Nåt matnyttigt som kommungrupperna kan
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börja jobba med nu inför valet-18. Kött på benen – verktyg som är användbara.
Att få med sig känslan hem, det här tänker jag ta tag i. Det är så en sån här träff
kan göra skillnad, att få med sig LRF:s arbete levande på plats, jämfört med att
det skrivs i Land och nyhetsbrev
Möjliga ämnen kan vara: Vattenskyddsområden. Grön infrastruktur. Frivilligt
områdesskydd.

§ 124

Mer kommunikation med medlemmar

Styrelsen diskuterade fler kontakter och kommunikation med medlemmar och
om vi tycker det är rätt konsumenter. Erbjuda träff med en förtroendevald och
en tjänstemän med SNF:s lokalavdelningar för en dialog.
Johan pratar om att göra en ”roadtrip” runt om i Värmland, där vi kan möta
medlemmar på deras hemmaplan.
Bengt Karlsson, Lantmännen har kontaktat Patrik om Vårvisningen i Alster
den 24-25 mars och erbjudit plats och fri utformning.
Styrelsen beslutade
att

utse en grupp som till styrelsemötet i februari tittar på hur vilka
vägval och prioriteringar vi bör göra i frågan Johan, Erik, Kikki och
Larsjohan.

§ 125

Uppsummering ordförandekonferensen

Många deltagare, bra presentationer i frågor som deltagarna kände relevanta,
bra dialog och bra stämning med högt i tak . Bra också med god och tydlig
värmländsk mat. Bra att vi ringde runt innan för att få in deltagarna.
Inriktningen för 2017 är att även då arrangera ordförandekonferens inför
årsmötessäsong.
§ 126

Inför årsmötessäsongen

Styrelsen ventilerade möjligheten att erbjuda lokalavdelningarna att flera har
sitt årsmöte på ett ställe samma kväll med nån inspirerande föreläsare och
underhållning. Frågan funderas vidare på.

§ 127

Skogen i LRF

Kikki rapporterade från markägarmöte kring Komet med länsstyrelse och
skogsstyrelse och från utskottets möte med Mellanskog som bl a ledde till en
gemensam debattartikel i NWT 20161130.
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Larsjohan rapporterade från möte med Skogsriket Värmland och presentation
av ett arbete med ett studiematerial Mellanskog gjort utveckling,
skogsbranschens utveckling och skogsbrukets teknikutveckling som SV tar
vidare.
Samarbetet mellan LRF Skogsägarna och LRFs regioner är på väg att stärkas.
Styrelsen diskuterade ett eventuellt regionalt skogsprogram.
Bioekonomin är i fokus för LRF i det nationella skogsprogrammet.
Region Värmlands förslag, som vi tillstyrker, är att man skapar ett
fokusområde kring bioekonomi både regionalt och lokalt. Vi ser att denna
utvecklingsfråga angår många kommuner i Värmland och kopplar väl till både
miljömålsarbetet och vårt regionala tillväxtuppdrag. De små och medelstora
företagen såväl som mindre företag på landsbygden har stor
utvecklingspotential om rätt förutsättningar ges. Kommunala strategier för
bioekonomins framväxt kan stötta en sådan utveckling och koppla samman de
lokala initiativen med ovan beskrivna regionala strategier och
handlingsprogram.
Region Värmland föreslår, vilket vi också tillstyrker, föreslår därför att en
arbetsgrupp för detta bildas med representanter från t ex
klusterorganisationerna, företagsnätverken samt några av kommunerna. En
sådan arbetsgrupp skulle kunna fånga upp och utveckla initiativ som både ökar
intensiteten i miljömålsarbetet och bereder väg för ny resurseffektiv
företagsamhet inom området bioekonomi, förnybar energi och besöksnäring.
En sådan grupp skulle på så sätt även kunna spela en viktig roll inom smart
specialisering genom att de driver ett landsbygdsperspektiv inom Skoglig
bioekonomi i den s k entreprenöriella upptäckandeprocessen.
Styrelsen konstaterar att det pågår ett arbete i Värmland i linje med tankarna
om ett regionalt skogsprogram.
Informerades om att Magnus Kindbom och Mona Nordberg Holmsten kommer
till Karlstad för en dialog om Tillsammanssatsningarna främst skog framåt med
Pors och regionordförandena.

§ 128

Kooperativ konferens 2017

Styrelsen beslutade
att

Larsjohan deltar för LRF Värmland i den nationella kooperativa
konferensen 2017.

§ 129

Jordbrukardagen 2017
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Styrelsen diskuterade medverkan i Jordbrukardagen 2017, som 2016
arrangerades framgångsrikt av Lantmännen, HS, Frö- och oljeväxtodlarna,
LRF och länsstyrelsen samt maskinfirmorna. Bra med bra mat och
deltagaravgift på 300 kronor, lockar ”rätt” folk. Tung administration på
länsstyrelsen för att få rätt antal anmälda. Möjlighet att få SV Värmland att bli
huvudarrangör. Går bra om de är delaktiga och LRF som grundorganisation i
SV är en av arrangörerna. Fokus 2017 bl a på inspiration på proteingrödor och
vall men även ge maskinerna en plats i arrangemanget.
§ 130

Samarbete med SV

Styrelsen diskuterade planen för det nu utvecklade samarbetet med SV
Värmland.
På regional nivå har vi nu påbörjat ett utökat samarbete då SV tar hand om
kommande ordförandekonferens.
SV kan hjälpa den lokala LRF-avdelningen ta hand om det praktiska som boka
lokal, mat, utrustning etc. Inom SV kommer man att uppdra åt våra VU att
under februari-mars 2017, lokalt bjuda in sina LRF-avdelningar och diskutera
samverkan kring utbildningar /kulturarrangemang och tydliggöra på vilket sätt
SV kan stötta. Vi kommer att ta fram gemensamt material kring aktuella ämnen
för 2017.
När det gäller verksamhet att samverka kring 2017 ser vi följande:
• Skogliga frågor- t ex Skogens vatten, Vattenskyddsområden,
studiecirklar/kursdagar
• Viltfrågor-studiecirklar/kursdagar
• Mellanskogs historia – material under framtagande
• När andra vill ta över din skog- reviderat material klart.
• Skogsägarskolan
• SV Arena – Klimatsmarta matval i Värmland och Räcker den
Värmländska skogen?
SV har ett digitalt koncept. På nationell nivå har vi redan igång samarbete med
LRF. SV kan sända ”i princip alla dagar och tider”. I takt med att volymen ökar
kommer SV att ordna med en bokningscentral som handhar det digitala
kursutbudet. LRF Värmland kan påbörja den digitala implementeringen efter
att årsmötesarbetet avslutats i februari/mars 2017. För att underlätta
igångsättandet kommer LRF som julklapp ge ett headset till avdelningarna.
I fortsättningen inför varje aktivitet vi gör ställa frågan; SV kan vi be dem
arrangera detta?
§ 131

Livsmedelsstrategin
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Anledning att aktivera vårt gemensamma regionala arbete, med länsstyrelsen,
Region Värmland, NIFA och HS, när den nationella livsmedelsstrategin
presenteras för att formulera Ett dokument: En livsmedelsstrategi för
Värmland.
Patrik informerade om arbetet i Fotosyntesens vänner med bl a Sebrafilm och
Global Kunskap och Konsum Värmland. Bl a om idisslarnas nyttoleverans men
även fotosyntesens generella nyttoproduktion. Utifrån kunskap, producera den
och leverera den så att den tas emot brett på ett bra sätt. En förstudieansökan
för ett projekt för att rigga ett Interregprojekt ligger för beredning hos
länsstyrelsen.

§ 132

Övriga frågor

Erik, Katarina Johnsson och Mats Eriksson rapporterade från dagens
riksviltkonferens bland annat om förstärkning på personalsidan i viltfrågor på
riksförbundet. Stor diskussion om viltutfodring och förhållandet till
Jordägarförbundet och Jägareförbundet.
På kort sikt arbetar vi vidare med att få till ny proposition kring utfodringen. På
medellång sikt flytta debatten och visa på vilka samhällsekonomiska
konsekvenser som uppstår av viltutfodring. Långsiktigt bilda opinion för att
vilda djur är vilda och skall klara sin populationsutveckling utan utfodring. Det
finns en brist i att det bara är en tjänsteman på näringsdepartementet som
arbetar med vilt. Idag finns ingen ambition att lösa finansieringen av
kronviltsförvaltningen. Den sista januari kommer ett nytt förslag till
finansiering av älgförvaltningen. LRF driver en generell höjning av priset på
jaktkortet till 420 kronor från 300 kronor per år vilket skulle lösa frågan utan
fällavgifter.
SLU har sett att 60 % av dem som skall utfodras äter av fodret på
utfodringsplatserna, övriga arter som äter 40 % förstör mycket för andra arter i
närområdet, bl a för fåglar som häckar på marken.
Diskuterades att vi behöver hitta och stötta en sakägare om licensjakten på varg
blir inhiberad i nåt av de tre utpekade reviren i vinter.
§ 133

Övrigt utskott Medlems- och organisationsutskottet

Kommungruppsutbildningen 7-8 mars planeras vidare. Diskuterades
krishantering och våra medlemmars roll att bidra med lokal kunskap,
utrustning och kompetens i olika skydds- och beredskapsfrågor. Initiativ till
dialog har tagits av Räddningstjänsten Karlstadsregionen och Bergslagens
räddningstjänst för att efterhöra böndernas möjlighet att hjälpa till i
krisberedskap. Frågan är lokal så i första hand är det våra kommungrupper som
skall ha denna dialog. Styrelsen beslutade
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att

Ola (sammankallande), Johan och Janne Landström formulerar ett
brev till Räddningstjänsterna runt om i Värmland och berättar om att
våra kommungrupper finns tillgängliga för Räddningstjänsterna för
en dialog för att inventera kunskap och andra resurser i bygderna.

§ 134

Övrigt utskott Goda företagarvillkor

Viktigt att börja jobba med tydliga valbudskap från LRF Värmland inför 2018.
Vad vill vi lyfta med Riksdagens Värmlandsbänk våren 2017? Kan vara
Återträffen kring hur vi nu går vidare tillsammans med en Livsmedelsstrategi
för Värmland.
Pratades också om EU-stödens försenade utbetalning.
Diskuterades vidare överlåtelsesystem för företag, en viktig fråga för näringens
framtid som är viktigt att LRF Ungdomen äger och driver den frågan
tillsammans med banker och mäklare på LRF Konsult och kanske Lillerud.
Kan vi göra nåt i Värmland tillsammans med LRF Ungdomens riks och
Landsbygdsnätverket. Styrelsen gav utskottet i uppdrag
att
§ 135

ta detta arbete vidare med LRF Ungdomens styrelse.
Regionstämman 2017

23 mars i Forshaga folkets hus, tema återkoppling kring hur
Livsmedelsstrategin tas vidare. Diskuterades att engagera Gunnar Rundgren
eller Ann-Helen Meyer von Bremen som stämmoinspiratör och att fundera
vidare kring en panel med Region Värmland och länsstyrelsen om detta ämne
med Janne Landström som sammankallande för att rigga ett program med
Patrik och Catarina som deltagare.
§ 136

Övriga frågor

Glava-Stavnäs-Högerud kommer till LRF- kontoret 2016-12-02 för att ha en
dialog om vad LRF jobbar med till vardags. Erik möter upp och tar hand om
dem.
20 december kommer Patrik delta på ett videomöte med om
höghastighetstågen.
Presidierna för LRF VG och LRF Värmland träffar personalen i LRF Västra
Sverige den 8 december i Trollhättan.
Diskuterades behovet av återblick på vad vi har beslutat så att vi vet att vi har
gjort det visa gjort för att därigenom kunna vara nöjda..
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§ 137

Avslutning

Patrik Ohlsson tackade styrelsen för dagens engagemang, konstaterade att nästa
styrelsemöte är planlagt till 20 februari och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Robert Larsson
Justerat

Patrik Ohlsson
Ordförande

Ola Axelsson
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