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Styrelsesammanträde
Tid

Kl 09.00-17.00 (med avbrott för arbetslunch kl 12-14 på
Residenset med kommungruppsordföranden)

Plats

LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Johan Rydberg, vice ordförande
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson
Monica Andersson Thörner, lämnade 16.15 under § 32
Ola Axelsson
Erik Forsberg
Lars Johan Lander, lämnade 16.20 under § 32
Anna Ramebäck

Övriga

Jan Landström, stf regionchef
Robert Larsson, regionchef och protokollsekreterare

§ 21

Välkommen, öppnande

Patrik hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.
§ 22

Val av protokolljusterare

Ola Axelsson valdes till protokolljusterare och rapportör till nyhetsbrevet och
att reflektera över hur styrelsen arbetat under dagen.
§ 23

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes med tillägg av rapport från Vänerns
vattenvårdsförbund.
§ 24

Föregående protokoll

Styrelsen gick igenom protokoll nr 3/2017 och lade det därefter godkänt till
handlingarna med kommentaren att Patrik och Robert till augustimötet tar fram
ett förslag till We effect-ansvarig.
§ 25

Ekonomi och medlemsantal

20170510 hade Värmland 5414 medlemmar mot 5571 vid årsskiftet minus 2,81
%, rikssnittet är en minskning på 3,03 % sedan årsskiftet, vilket ändå bara är
hälften så dåligt som för samma period förra året.

Robert Larsson

PROTOKOLL
2017-05-17

Uppdrag till Medlems- och organisationsutskottet att ta fram en plan för hur vi
kan rekrytera 200 nya företagarmedlemmar under året och ta fram material
som kan understödja detta arbete.
Det ekonomiska utfallet per 20170430 var 1 157 000 kronor mot budget för
första tertialet 1 189 000 kronor, överskottet från 2016 om 307 000 kronor
finns kvar därutöver.
§ 26

Leaderansökan med LRF som projektägare för Stefan
Hellstrands verktyg för kolbindning

Kikki inledde med en sammanfattning av läget.
Vi har fått Stefans intresseanmälan om hans projekt som kort sammanfattat
handlar om en IT-plattform som kan användas som ett verktyg för miljövärden
i ett samhällsintresse.
Verktyget skulle kunna användas dels av LRF för att tydliggöra våra värden i
ett samhällsintresse och även som ett sätt att ge våra näringar större
marknadsvärden, dels av kommuner för att skapa lokala arbetstillfällen och
samtidigt bidra till att uppnå Riksdagens fastställda miljömål.
Vi har identifierat några "läxor" att göra:
1. Likviditet är enligt Robert inga problem om man säkerställt projektet.
2. Vem äger projektadministrationen? - Här behöver vi en budget för detta och
ett underlag för att kunna få en offert av tex LRF konsult.
3. Vi måste se över hur LRF regionalt kan arbeta med detta praktiskt och
behöver få lite mer underlag för projektet.
4. Vi vill ha ett tydligare underlag hur stort intresse och deltagande som de
olika samhällsaktörerna har.
5. Den stora frågan som vi måste undersöka är att vi här engagerar oss i ett
strategiskt arbete som riksförbundet har sagt nej till, då vi har sett risker med
att om vi har möjlighet att sätta värden i kronor skulle kunna bli belagda med
skatter på dessa.
Frågan är om det är stora risker med detta eller om värdet av att få detta
verktyg skulle kunna ändra hela samhällsstrukturen till vår fördel?
Kan vi oaktat ta en sån strategisk position i en tidigare fas än vad vi brukar?
Kan vi identifiera ett sånt här arbete och alliera riksförbundet/Magnus
Kindbom?
Styrelsen sammanfattade frågan enligt följande
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•
•
•
•

Vi har ännu inte fått underlag för att i vår tur kunna hantera
regionförbundets ekonomiska risker. Särskilt avser detta underlaget till
ett förfrågningsunderlag för offert om projektadministrationen.
Vi har ännu inte fått underlag för att i vår tur kunna bedöma hur starkt
intresset är från de myndigheter och kommuner som tidigare angett sitt
intresse för arbetet är.
Regionstyrelsen anser sig inte i nuläget ha underlag att ifrågasätta LRFs
hittillsvarande ställningstaganden om att arbeta för att hålla de gröna
näringarna utanför alla former av utsläppshandel.
Det är osäkert om den största nyttan i projektet uppstår hos
LRF/näringen eller hos upphandlande aktörer. Det är sannolikt att en
upphandlande part är en rimligare projektägare.

Styrelsen beslutade därför
att

bordlägga frågan i avvaktan på mer underlag från Stefan Hellstrand.

§ 27

Kooperativ samverkan i Värmland

Johan föredrog hans fortsatta utredning om ett eventuellt medlemskap i
KoopSam Värmland under bildande. Riksförbundets kooperativa chef Petra
Pilawa har sagt ja till 50 000 kronor för vår insats, då detta är det enda
initiativet i landet, som också ger två styrelseplatser vilka helst skall vara
ordförande och vice ordförande i. LRF, HSB, KF, OK, Riksbyggen,
Värmlandskooperativen är idag tänkta medlemmar. Nästa möte sker den 29
maj om bl a stadgar för den blivande föreningen och ett möte i augusti där
föreningen skall bildas.
I LRF Värmlands budget blir det tillkommande arvoden för vår medverkan och
en årlig serviceavgift som ännu inte är fastställd.
Styrelsen beslutade
att

§ 28

Patrik och Johan deltar i mötet den 29 maj och där och då
värderar nyttan med att LRF Värmland skall gå in i samverkan.

Smaka på Värmland 2017

Monica föredrog läget kring Smaka på Värmland 30 september-1 oktober.
Flyttar i år till Gustafsvik i Kristinehamn för att bl a kunna få med fler
djurproducenter samt för att kunna bli en kickoff och mötesplats för dem som
går i tankar att starta en mindre förädlingsverksamhet av livsmedel.
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Riskerar tappa 7000 besökare vid flytten från Karlstad. Kan komma nya
besökare från Örebro och Mariestad. Öppna gårdar i anslutning till mässan
skulle kunna vara en möjlighet.
Styrelsen diskuterade vilken roll LRF kan ha där. Diskuterades särskilt en ren
utställarroll med egen monter och om den kan göras i samverkan med t ex
Lantmännen. Tidigare monterhyra har bestått av en grundavgift på 5000 kronor
och en monterhyra 6800 exkl moms plus arvode för deltagare, totalt ca 2025 000 kronor.
Varför skall vi vara med? Styrelsen diskuterade två-tre tydliga budskap,
vederhäftig fakta, antibiotikaanvändningen, svenskt kötts fördelar och
svenskmärkningen, ostkampanj. Inget sälj i LRF:s monter. Tydliggöra att LRF
är en ren opinionsbildande folkrörelse för mer grönt företagande i Värmland.
Styrelsen beslutade
att

vi deltar med monter i Smaka på Värmland och Monica arbetar
vidare i samverkan med kommunikatörerna i PORS om att utforma
LRF:s medverkan i enlighet med styrelsens diskussion.

§ 29

Lillerudsdagarna 2017

Monica har pratat med Eric Gustavsson, LRF Ungdomens ordförande. Utifrån
detta beslutade styrelsen
att

§ 30

LRF Ungdomen tar ansvar för LRF:s medverkan på
Lillerudsdagarna med hjälp från oss i den mån de önskar.
Livsmedelsstrategin

Patrik gjorde en nulägesrapport från det pågående arbetet ihop med NIFA, HS,
Region Värmland och länsstyrelsen att ta fram en handlingsplan för
livsmedelsstrategin för Värmland.
§ 31

Rapportering från ansvarsområden

Patrik, Kikki och Erik har träffat Jonas Jobsson Gjörtler och Stina Höök, båda
(m) om aktuella frågor för näringen, bl a framtida CAP, tjänstemannaansvar,
talerättten, djurrättsterrorister och behovet av en förändrad straffskala.
Monica rapporterade från medverkan på flera mycket positiva medlemskvällar
ihop med LRF Samköp.
Lars Johan rapporterade om kontakt med Anders Bengtsson, Mellanskog i
södra Värmland kring bl a Grön infrastruktur och att vi snabbar på vårt utbyte i
aktuella frågor.
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Anna rapporterade från politikerträff med Gilla företagsamhet i Sunne.
Erik rapporterade från möte i viltförvaltningsdelegationen. 3003 älgar sköts
senaste säsongen, det lägsta talet på många år, fällavgiften höjs därför från 500
till 700 kronor på vuxet djur, oförändrad på kalv, det blir jakt på två björnar
och varginventeringen pågår fortsatt.
Johan rapporterade inför Jordbrukardagen på Lillerud 14 juni med särskilt
fokus på markpackning.
Patrik och Johan träffar distriktsveterinärerna den 12 juni för att diskutera
veterinärservice till lantbrukets djur i Värmland.
Johan rapporterade från styrelsemöte med Försök i Väst, Erik Jönsson är ny
försöksledare. Diskuterades hur vi kan få till två-tre relevanta försök i
Värmland till en merkostnad om ca 25-30 000 kronor per försök jämfört med
att lägga dem i Skaraborg.
Ola rapporterade att han deltar i sitt första styrelsemöte med Vänerns
vattenvårdsförbund den 18 maj och rapporterar sina reflektioner till styrelsen
efter det.

§ 32

Inför förbundsstämman

Styrelsen gjorde en gedigen genomgång av handlingarna, inkl 60 yttranden
över 71 motioner till förbundsstämman 30-31 maj på Sånga-Säby.
§ 33

Övriga frågor

Styrelsen diskuterade att uppdatera uppdrags- och att göralistan i veckoschemat
och gav Kikki i uppdrag att rensa upp i att göra-listan så att den blir
uppdaterad.
§ 34

Avslutning

Patrik förklarade dagens möte för avslutat.

Justeras

Ola Axelsson
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