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§ 74

Välkommen, öppnande

Patrik hälsade välkommen och förklarade styrelsemötet för öppnat.
§ 75

Val av protokolljusterare

Lars Johan Lander valdes till protokolljusterare och rapportör till nyhetsbrevet
och att reflektera över hur styrelsen arbetat under dagen.
§ 76

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§ 77

Föregående protokoll

Styrelsen gick igenom protokoll nr 6/2017 från den 16/10 och lade det därefter
godkänt till handlingarna.
§ 78

Medlemsantal

171129 hade Värmland 5461 medlemmar mot 5571 vid årsskiftet.
§ 79

Valarbete

Robert Larsson
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Kikki presenterade kommunikationsutskottets förslag till erbjudande för
kommungrupperna. Det ska vara fokus på "Inför valet 2018" och
lokalavdelningar och kommungruppers arbete med lobbying inför detta under
våren, bl a med erbjudande om finansiera kommungruppernas bussresor med
kommunledningar. Vi tar fram ett verktyg till avdelningarna likt valarbetet
2014 med ett blad där kommungruppernas kontaktpersoner står med, samt de
gröna näringarnas nyttor och bidrag till samhällsekonomin i kommunen. Ett
material man kan använda och dela ut till kommunpolitiker och tjänstemän när
de kontaktas eller vid exempelvis bussresan.
Styrelsen diskuterade också hur de ska ta sig an kandidater till Riksdagen och
regionfullmäktige och bjuda in dem till aktiviteter under våren för att
synliggöra den gröna näringens frågor.
§ 80

Branschråd/livsmedelsstrategi

Ola redogör för att två telefonmöten har hållits och att en bred inbjudan
kommer gå ut till medlems- och intresseorganisationer i Värmland till ett
inledande branschråd. Program håller på att finslipas och Yvonne är
informerad. Tid och plats kommer att beslutas inom kort. Patrik lyfte frågan
om att få in kommande CAP som en del i programmet, det är en just nu diffus
men angelägen fråga som det är viktigt att vi är tydliga i Värmland jordbrukspolitikens getingmidja.
Patrik och Anna berättade om fortsättningen på livsmedelsstrategin och HS har
fått uppdraget att skriva den regionala strategin och Region Värmland kan äska
2 miljoner kronor från regeringen för det fortsatta arbetet.
§ 81

Bioekonomiriksdag

Patrik ingår i planeringsgruppen för Riksdagen, som arrangeras av Region
Värmland i Karlstad 21-22 mars 2018.
Anders Källström, Sven-Erik Hammar och Magnus Kindbom bjuds in av
Patrik. Patrik överväger LRF:s roll och medverkan i Riksdagen.
§ 82

Dialog med skogsstyrelsen

Kikki lyfte frågan om att nu få till en träff med Skogsstyrelsen för att diskutera
aktuella frågor. Styrelsen beslutade
att

genomföra en träff den 13 december med Skogsstyrelsens ledning
i Värmland där Patrik, Lars Johan, Kikki och Janne Landström
deltar för LRF Värmland.
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§ 83

Vattenpolitik och träff med Riksdagsbänken

Styrelsen 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.
Styrelsen beslutade
att

§ 84

genomföra en dag för Riksdagsbänken den 22 januari i
samverkan med vattenkraftsföreningen och HS. Patrik och Erik
Evestam medverkar för LRF.
Inför årsmötessäsongen i lokalavdelningarna

Johan rapporterade inför sitt upplägg om viktiga punkter inför
årsmötessäsongen inför kvällens ordförandeträff i Kil.

§ 85

Valupptaktsdag för kommungrupperna 15 januari

Styrelsen diskuterade angelägna frågor för nästa utbildningsdag för
kommungrupperna. Bl a behövs ett inspirationspass om hur vi snackar smartast
med politiker, t ex Erik A Eriksson, Marie Wickberg, Ann-Kristine Johansson
eller Ola Persson.
Styrelsen beslutade
att

§ 86

Johan som sammankallande får i uppdrag att tillsammans med
Petra Wirtberg ta fram programmet för en utbildningsdag den 15
januari i Sunne som upptakt på valarbetet i kommungrupperna.

Verksamhetsplanering och budget inför 2018

Styrelsen diskuterade förslag till verksamhetsplan och budget för 2018 och
beslutade därefter.
att

fastställa verksamhetsplan och budget för 2018 enligt bilagor.
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§ 87

Lokalavdelningsersättningarna framåt

2017 användes 82 000 av 133 000 kronor aktivitetsersättningarna till
lokalavdelningarna till fast arvode per medlem och resten i rörlig ersättning per
aktivitet. Styrelsen funderar vidare på om denna relation kan förändras på
något sätt.
Styrelsen noterar att några avdelningar endast skickar ut sms till aktiviteterna
vilket gör att endast ca 40 % av medlemmarna nås och det är inte okej.
Styrelsen beslutade därefter
att

om en avdelning endast använder sms för utskick till en aktivitet för
medlemmarna så måste aktiviteten också komma med i LRF Mitt i
byn i Land Lantbruk för att berättiga till aktivitetsersättning.

§ 88

Nominering till nya ledamöter i älgförvaltningsgrupperna

Erik berättade om arbetet med att rekrytera nya LRF-namn till de kommande
älgförvaltningsgrupperna. Regionstyrelsen beslutade därefter att som LRFledamöter nominera
ÄFG Finnskogen som är nybildat:

nyval av Hans Nordberg

ÄFG Fryken-Glafsfjorden:

omval på Jörgen Blakstad

ÄFG Klarälven-Fryken:

omval på Britt-Marie Nordqvist

ÄFG Örten:

omval på Ola Nilsson

ÄFG Glaskogen:

omval på Lennart Lundkvist

ÄFG Vänerbygden:

nyval av Per-Erik Johansson som ordf
och Catarina Nilsson som ledamot.

ÄFG Bergslagskanalen:

omval på Inga-Maj Lindgren

ÄFG Vänern-Möckeln:

omval på Ingemar Johansson

§ 89

Samarbetet med LRF Ungdomen

Styrelsen diskuterade särskilt hur vi kan förbättra samarbetet med LRF
Ungdomen för att skapa ännu mer medlemsnytta. Johan och Erik tar ett särskilt
ansvar för att förstärka det arbetet. Viktigt att bjuda in dem till våra
mötesplatser. En möjlighet är att låta LRF Ungdomen Halland inspirera LRF

4(5)

PROTOKOLL
2017-11-29

Ungdomen Värmland kring Lavatar – en satsning på framtidens
förtroendevalda.

§ 90

Övriga rapporter

Kikki rapporterade inför konferens med Skogsriket och vidarebefordrar den
inbjudan till styrelsen.
Utvidgat regionalt råd för alla regionstyrelseledamöter via videon på kontoret i
Karlstad 23/1 bland annat om LRF:s nya policy under utarbetande av Miljöoch djuromsorg 2.0. Detta kan också lyftas under årsmötessäsongen.
Lars Johan lyfte att han och Jenny Nilsson kommer att träffa länsstyrelsen om
Grön infrastrukturuppdraget den 20 december.
§ 91

Dialog med förbundsordförande Palle Borgström

Styrelsen genomförde en tvåtimmarsdialog med förbundsordföranden om
LRF:s och den gröna näringens utmaningar och möjligheter framöver.
§ 92

Nästa möte

Den 19 februari 2018 med motionsgenomgång inför stämman.
§ 93

Avslutning

Patrik förklarade dagens möte för avslutat.

Vid protokollet

Robert Larsson

Patrik Ohlsson
Ordförande

Lars Johan Lander
Justeringsperson
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