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Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Johan Rydberg, vice ordförande
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Anmält
förhinder

Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson
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Erik Forsberg
Lars Johan Lander

Övriga

Jan Landström, stf regionchef
Robert Larsson, regionchef och protokollsekreterare

§1

Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet efter genomgången tidigare under dagen av
motionerna till regionstämmorna ihop med LRF Västra Götalands styrelse och
personal.
§2

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§3

Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsen gick igenom utsänt förslag till verksamhetsberättelse och beslutade
därefter
att

fastställa verksamhetsberättelsen för LRF Värmland 2016, enligt
bilaga.

§4

Regionstämman 2017

Styrelsen gick igenom regionstämman i Forshaga folkets hus 23 mars och
beslutade därefter att utse pristagare på stämman enligt följande:

Årets lokalavdelning:
Älvdals lokalavdelning
Motivering:

Robert Larsson
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Motivering: För ett idogt folkrörelsearbete till gagn för medlemmarna och
bygden, inte minst genom sitt innovativa arbete för att ta vara på de möjligheter
kommunens nya invånare för med sig. Älvdals lokalavdelning, till lika Hagfors
kommungrupp, har genom ihärdighet och kreativa lösningar engagerat sina
medlemmar till nya kontakter i mötesrum och ute på gårdarna. Med framtidstro
och en demokratisk grundsyn har en verksamhet skapats, som nu sprider sig
landet runt.
Silvernålar:
Sven Erik Andersson, Kristinehamn
Motivering:
Sven-Erik Andersson, Vike LRF-avdelning, har varit medlem i LRF sedan
1919 enligt registren. Detta är dock en inte helt tillförlitlig uppgift. Sant är att
Sven-Erik haft engagemang i föreningen sedan RLF blev LRF för snart 50 år
sedan. Under åren har han haft i stort sett alla funktionärsroller som finns i en
avdelning tills han vid senaste årsmötet klev av som valberedare. En sann
folkrörelseman med engagemang i många föreningar i sin bygd, men också
genom åren ett gott föredöme som företagare och lantbrukare.
Birger Johansson, Väse
Motivering:
Om Birger Johansson, Väse LRF-avdelning, kan sägas mycket. Han är en sann
folkrörelsemänniska i den lokala bonderörelsen. Han bär med heder epitet som
idéspruta, fixare, organisatör och glädjespridare. Utöver att han får med sig
andra är han framåtsträvande och duktig mjölkbonde tillsammans med sin bror.
Stiftelsen Ingrid och Gustaf Linders minnesfond:
Stefan Hellstrand, Kil
Karl-Ivar Kumm, Karlstad
Motivering:
Stefan Hellstrand och Karl-Ivar Kumm har båda på var sitt håll genom
mångårigt engagemang och forskning kring det gräsbaserade lantbrukets
nyttoproduktion starkt bidragit med kunskaper för utveckling av hållbara
system för kött och mjölkproduktion med värmländska bönders verklighet för
ögonen, men också i debatten bidragit till ökad förståelse för hur detta bidrar
till ett lönsammare lantbruk och en hållbar utveckling inte minst i våra bygder
och på våra gårdar och hur det också är viktigt ur ett globalt perspektiv att vi
producerar mat här.
Anförande på regionstämman beslutade styrelsen skall hållas av Stina Höök,
regionråd, Gunilla Ewers och Dag Hallén, Region Värmland på temat Den
värmländska bioekonomins utveckling enligt ordförandens framtagna förslag.
Därutöver skall Mellanskog från scenen på stämman få hålla ett anförande om
sitt 100-årsjubileum.
Ett påverkanstorg med motioner skall genomföras.
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När styrelsen går igenom yrkandena från påverkanstorget så genomför SV en
genomgång av webbinarieteknik samt presenterar montern i foajén om
Teknikutveckling i skogen, skogsbranschens utveckling i stort och
Mellanskogs utveckling under 100 år i synnerhet. Utställning i foajen. Robert
tar kontakten med Johan Danielsson, SV.

§5

Avslutning

Styrelsen tackade varandra för dagens arbete med svaren på motionerna och
Patrik förklarade mötet avslutat.

Justeras

Patrik Ohlsson
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