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Styrelsesammanträde
Tid

Kl 09.00-16.00

Plats

LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Johan Rydberg, vice ordförande
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson, §§ 56-66
Ola Axelsson
Erik Forsberg
Lars Johan Lander, §§ 56-70
Anna Ramebäck

Förhinder

Monica Andersson Thörner

Övriga

Robert Larsson, regionchef
Petra Wirtberg, företagsutvecklare till och med 12.00
Kjell Olsson, observatör från valberedningen
Lisbeth Svensson, observatör från valberedningen

§ 56

Välkommen, öppnande

Patrik hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.
§ 57

Val av protokolljusterare

Erik Forsberg valdes till protokolljusterare och rapportör till nyhetsbrevet och
att reflektera över hur styrelsen arbetat under dagen.
§ 58

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§ 59

Föregående protokoll

Styrelsen gick igenom protokoll nr 5/2017 från den 30/8 och lade det därefter
godkänt till handlingarna.
§ 60

Ekonomi och medlemsantal

171010 hade Värmland 5437 medlemmar mot 5571 vid årsskiftet.
Det ekonomiska utfallet per 170930 var 2 565 000 kronor ställt mot årsbudget
om 3 568 000 kr, överskottet från 2016 om 307 000 kronor finns kvar
därutöver.

Robert Larsson

PROTOKOLL
2017-10-16

§ 61

Nästa styrelsemöte och förbundsordförandens besök i
länet

Styrelsen beslutade
att

flytta nästa styrelsemöte från 30 november till 29 november med
anledning av Palle Borgströms besök i länet den 29/11 då han träffar
styrelsen kl 15.00 och lokala bondeledare i LRF Värmland i Kil på
kvällen.

§ 62

Ordförandeträffen 29 november

Johan gick igenom programmet till ordförandeträffen 29 november. Styrelsen
uttryckte tillfredsställelse över framtaget program. Betonades att styrelsen
under kvällen bjuder in sig till avdelningsårsmötena. Diskuterades punkten på
programmet Val 2018. Styrelsen beslutade
att

erbjuda kommungrupper att hyra en buss för att ta ut politiker och
kommunala tjänstemän i det gröna näringslivet vecka 13 eller 14
2018.

§ 63

Framtida CAP

Styrelsen diskuterade hur vi skall engagera oss i arbetet med kommande
CAP-reform. Den nationella livsmedelsstrategin ska bland annat leda till
ökad och hållbar produktion av mat. Ett av flera medel för att nå målen i
strategin är EUs gemensamma jordbrukspolitik – CAP (Common
Agricultural Policy). CAP ska uppdateras från och med 2021/22 (för
perioden 2021-2027). För den kommande perioden kommer troligen Brexit
att ha en stor på påverkan på EU:s totala budget och därmed även hur stor
den totala CAP-budgeten samt de olika stöden kommer att bli. Även
regeringens beslut om nationellt genomförande av politiken påverkar
budgeten för olika stöd i viss utsträckning.
Många av dagens diskussioner handlar om hur CAP levererar för miljön.
Kommande CAP måste troligen anpassas till FN:s hållbarhetsmål och
klimatavtalet i Paris. En ytterligare viktig faktor är hur lantbrukarna ska
kunna hantera marknadsförändringar och kriser framöver. Det är troligt att
EU omprioriterar och lägger mer pengar på frågor som försvar, terrorism
och migration. Vid en stor minskning av budgeten är det också troligt att
reformtrycket ökar generellt och resulterar i större förändringarna av CAP.
Styrelsen diskuterade bl a att genom att maten varit subventionerats har
värdet på maten devalverats av kunderna. Maten måste upplevas mer
värdefull.
Styrelsen diskuterade hur vi tar oss an arbetet med att kommunicera
framtida CAP och beslutade därefter
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att

§ 64

styrelsens livsmedelsstrategigrupp anordnar en dag för branscherna,
LRF Ungdomen och regionstyrelsen under mars 2018 med CAPscenarier med medverkan av t ex Sofia Björnsson.

Branschrådets etablering

Ola rapporterade inför pågående etablering av ett branschråd för det gröna
näringslivets branschråd i Värmland och styrelsen beslutade
att

Patrik, Anna och Ola arbetar vidare med det för en första träff och
också informerar om detta arbete på ordförandeträffen 29/11.

§ 65

Regional koordinator Värmland för HNS

Jenny Nilsson har personligen fått frågan om att bli regional koordinator i
Värmland för Hästnäringens nationella stiftelse. Man arvoderas ett fast belopp
årligen på 18 750 kronor. Jenny föreslår att hon gör detta inom ramen för sin
anställning. Styrelsen beslutade i enlighet med Jennys förslag.
§ 66

Vattenpolitiken

Ola lyfte upp det tragiska med att vår ledamot i Västerhavets vattendelegation
och hans ersättare i Vänerns vattenråd Monica Didriksson gått bort.
Ola lyfte arbetet med vattenpolitiken och att vi behöver aktivera
riksdagsledamöter inför det kommande regeringsförslaget till Riksdagen om en
ny vattenpolitik. Vattenkraften är på väg att finna en lösning där alla
konsumenter nu föreslås betala till en fond för att kraftverksägare ska kunna få
delersättning för att söka tillstånd. Däremot behöver vi hjälpa till från LRF att
finna en lösning för t ex dammar och dikningsföretag och hur KMV (kraftigt
modifierade vatten) tillämpas i Sverige och nyttan med att undvika att
överimplementera EU:s ramdirektiv för vatten.
Detta är inget valbudskap att vänta på utan en fråga vi behöver arbeta med nu.
Utmaningen är hur vi gör detta också till politikernas problem och inte bara
våra medlemmars. Ett förslag för dagen är att inleda med att göra en SWOT för
Värmlands gröna näringsliv och se om vi vill till samma mål och utifrån det
arbeta med vad som då behöver åstadkommas från den politiska spelplanen.
Styrelsen beslutade
att

Ola, Patrik och Christer Jansson träffar Värmlandsbänken under
december för att diskutera regeringens förslag till ny vattenpolitik
och påverkan på Värmlands jord- och skogsbruk med Ola som
ansvarig.
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§ 67

LRF:s interna arbete med nya positioner för Miljö- och
djuromsorg 2.0

Patrik informerade om det pågående arbetet med vägval inför ett nytt
förbundsstyrelsebeslut att uppdatera LRF:s positioner i miljö- och
djuromsorgsfrågor där Johan och Patrik deltar i en uppstartsprocess den 10
november i Stockholm.

§ 68

Rapporter från utskotten och ansvarsområden

Styrelsen följde upp medverkan på Smaka på Värmland där vi bjöd på ost och
hade tipspromenad om frågor om svensk mat. Slutsatsen är att det var en bra
medverkan där vi fick många bra samtal med konsumenter.
Kikki lyfte att vi beslutat att vi ska komma närmare den lokala organisationen
och att vi bl a genom den breda dialogdagen med länsstyrelsen i våras har tagit
nya steg på detta.
Styrelsen diskuterade kommunikation med Värmlandsbänken och
länsstyrelsen. Länsstyrelsen har vi haft en träff med i september och
Värmlandsbänken har vi ett ständigt pågående utvecklingsarbete tillsammans
med. Möte med Skogsstyrelsen behöver vi dock ta tag i för att etablera en
bättre dialog.
Vecka 39-aktiviteter, vi träffade landsbygdsministern i fält, vi genomförde
Smaka på Värmland och vi genomförde en dialogdag med länsstyrelsens
ledning.
Johan rapporterade från Försök i Väst och hans arbete som ordförande med att
få etablerat ett eller flera försök i Värmland.
Erik pratade om rovdjursförvaltningen och hur vi tar oss vidare genom t ex en
gemensam miniminivå i Mellansverige, med risk för en rättscirkus, eller hur vi
får till en förändrad miniminivå inom befintlig lagstiftning. I Värmland är vi
överens om att nivån är för hög idag eller snarare för låg någon annanstans.
Erik tar initiativ till att pröva om landshövdingen vill bjuda in
Naturvårdsverkets GD till Värmland i frågan när jakten är genomförd.
Erik berättade att han och Janne Landström ihop med Torbjörn Axelsson,
håller på att ta fram ett program för en kväll kring förvaltning av kronhjort.
Patrik berättade om att vår medverkan med monter är önskad på Gården byter
ägare 30 november på kvällen på Värmlands museum. Vi samverkar med LRF
Medlemsservice i detta. Anna Ramebäck medverkar för LRF Värmland.
Kooperativt forum i Stockholm arrangeras i januari. Patrik och Monica deltar
för LRF Värmland i detta.
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Patrik rapporterade från LRF Seniorerna om att de vill att vi lyfter frågan om
att aktivera servitut om de skall leva vidare. Vi behöver uppmana våra
medlemmar i frågan i nyhetsbrevet innan möjligheten tar slut 31 oktober.
Styrelsen beslutade
att

§ 69

Kikki tar initiativ till en träff med Skogsstyrelsens ledning i
Värmland/Linda Jacobsson i november med medverkan också av
Patrik O och Erik F och Janne Landström/Erik Evestam.

Kommungrupperna och Valet 2018

Petra Wirtberg berättade om kommungruppslyftet i tre steg inför Valet 2018
och vart vi är på väg nu i det arbetet. Styrelsen diskuterade angelägna frågor
för nästa utbildningsdag för kommungrupperna. Den gröna näringens
valbudskap och valarbete är grunden för en sådan. Vi har även ett
regionfullmäktigeval 2018 för första gången i Värmland.
Styrelsen beslutade
att

§ 70

Johan och Kikki får i uppdrag att tillsammans med Petra Wirtberg
ta fram ett förslag till en utbildningsdag inför valarbetet för
kommungrupperna i januari.
Verksamhetsplanering och budget inför 2018

Styrelsen diskuterade utfallet av 2017 års verksamhet hittills och gick noggrant
igenom prioriteringar, inkl de nationella tillsammanssatsningarna, inför 2018.
Styrelsen beslutade därefter
att

öka omfattningen på riktade aktiviteter kring äganderätt, vilt och
skog gentemot mot såväl politiker som medlemmar,

att

ge i uppdrag till lokalavdelningarna att inom tre månader
kontakta nya medlemmar personligen,

att

ge i uppdrag till SV att fram ett förslag till en dag kring
mediaträning/opinionsbildande träning, såväl att göra bra
intervjuer som att skriva opinionsbildande texter, för styrelsen
och intresserade lokalt förtroendevalda med målet att öka
självförtroendet att våga agera mer,

att

ge Robert i uppdrag att ta fram ett förslag på hur vi tydliggör våra
resurser för medlemmarna i form av våra experter i LRF regionalt
och nationellt,

att

anordna en medlemsdag under 2018 för att tydliggöra frågorna
kring diknings- och sjösänkningsföretag och vilka förändringar
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som kan komma med en ny vattenpolitik och vikten av att vi nu
mobiliserar på bredden genom LRF och utmanar beslutsfattare,
att

ge Johan i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram ett förslag på
en eventuellt reviderad modell för aktivitetsersättningarna till
lokalavdelningarna inför 2018 samt

att

i övrigt fastställa de prioriteringar för verksamheten som
utarbetades i april och ge Robert i uppdrag att rapportera in 2018
års budget helt i linje med 2017 års budget.

§ 71

Nominering till nya ledamöter i älgförvaltningsområdena

Erik berättade om hans och Janne Landströms arbete med att rekrytera nya
LRF-namn till de kommande älgförvaltningsgrupperna. Regionstyrelsen
beslutar om nominering på nästa styrelsemöte 29 november. Erik begär in
förslag från våra avdelningsordföranden senast 15 november. Samråd skall
därefter ske med Mellanskog, Bergvik och Karlstad stift.
§ 72

Nästa möte

Den 29 november i Karlstad.
§ 73

Avslutning

Patrik förklarade dagens möte för avslutat.

Vid protokollet

Robert Larsson

Patrik Ohlsson
Ordförande

Erik Forsberg
Justeringsperson
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