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Styrelsesammanträde
Tid

Kl 09.00-17.00

Plats

LRF Karlstad

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Johan Rydberg, vice ordförande
Monica Andersson Thörner
Ola Axelsson §§-1-13
Erik Forsberg
Lars Johan Lander
Anna Ramebäck

Anmält
förhinder

Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson

Övriga
närvarande

Anders Ramström, riksförbundets revisor §§ 6-7
Christina Bondesson, revisor, § 7
Torbjörn Andersson, revisor, § 7
Robert Larsson, regionchef
Janne Landström, stf regionchef

§ 11

Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet.
§ 12

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§ 13

Justerare

Monica Andersson Thörner valdes till protokolljusterare.
§ 14

Föregående mötesprotokollen

Styrelsen gick igenom protokoll 1 2018 och lade det godkänt till handlingarna.
§ 15

Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen gick igenom utkast till verksamhetsberättelse.
Styrelsen diskuterade också att var och en gör korta filmer kring verksamheten
för nyhetsbrev och sociala medier enligt följande schema:
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Kikki & Erik senast 10.00 den 23/2 till Yvonne Andersén
Anna & Johan 2/3
Larsis & Monika 9/3
Ola & Patrik 16/3
Instruktion/Att tänka på när vi spelar in:
1. Horisontellt läge på kameran
2. Bra ljus
3. Håll kameran med båda händerna
4. Perspektiv
- Tänk på vinkeln
- Tänk på omgivningen
- Planera Filmningen och ge det tid.
Styrelsen beslutade
att

fastställa verksamhetsberättelsen för 2017 samt göra korta
verksamhetsfilmer för nyhetsbrev och sociala medier var och en i
styrelsen med nedslag i verksamheten i LRF Värmland 2017.

§ 16

Genomgång med riksförbundets revisor

Anders Ramström, revisor i LRF:s riksförbund, förde en timmes dialog om
verksamheten i hela LRF med särskild koppling till regionstyrelsens uppdrag.

§ 17

Genomgång med regionförbundets revisorer

Christina Bondesson och Torbjörn Andersson, ordinarie revisorer i LRF
Värmland, förde en timmes dialog om och uppföljning av verksamheten i LRF
Värmland under 2017.

§ 18

Planering inför regionstämman

Styrelsen gick igenom upplägg av regionstämman med bland annat anförande
av koncernchef Anders Källström, påverkanstorg för motionerna och
panelsamtal mellan regionpolitiker under Johnny Olssons moderering.
Styrelsen diskuterade stadgeändring avseende val av valberedning och antal
fullmäktige till styrelsen.
Styrelsen beslutade
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att

lägga fram ett stadgeändringsförslag till regionstämman som innebär
inrättande av ett beredningsutskott som väljs av stämman och som
får i uppdrag att ta fram ett förslag till regional valberedning samt att
antal fullmäktige till regionstämman från lokalavdelningen skall
utgöra ordföranden samt en fullmäktige per påbörjat hundratal
medlemmar i lokalavdelningen.

§ 19

Ingrid och Gustaf Linders fond

80 % av avkastningen i Ingrid och Gustaf Linders fond år 2017 kan delas ut
vilket innebär ca 30 000 kronor i år. Behållningen är cirka 2,1 miljoner kronor.
Styrelsen beslutade
att

dela ut ett pris på tema mjölkproduktion och avel i år och tilldela
det Alvar och Helén Andersson, Mossbäcken, Väse samt

att

dela ut ett pris i kategorin allmänt till Henric Skane, Ölme, för
sina insatser för äganderätten i sitt fall med bombmurklan.

§ 20
Silvernålar
Styrelsen diskuterade 2018 års Silvernålar och beslutade
att

tilldela Torbjörn Olsson, Gunnarskog, Erik Gustavsson, Kil och
Bengt Edsgård, Vålberg, Silvernålen på regionstämman.

§ 21
Årets lokalavdelning
Styrelsen diskuterade flera möjliga mottagare av priset Årets avdelning i LRF
Värmland 2018 och beslutade därefter
att

tilldela Torsby priset Årets avdelning 2018 och 5000 kronor samt

att

Lars Johan och Johan skriver ihop motiveringen till diplomet.

§ 22
Genomgång av inkomna motioner
Styrelsen diskuterade inriktning på svar till de sex inkomna motionerna till
regionstämman och fördelade ansvar för yttrandeförfattande.
§ 23

Dialog efter branschrådet

Styrelsen (Ola, Anna och Patrik) genomförde branschråd den 8 februari om
livsmedelsstrategins innehåll kring vad och hur vi ska göra det, med elva
deltagare från branschernas intresseorganisationer i Värmland. Styrelsen
diskuterade aktiviteter i Värmland som kan stödja livsmedelsstrategins mål i
Värmland. 27 februari träffas NIFA, HS, LRF, länsstyrelsen och Region
Värmland för att planera aktiviteter för långsiktig uthållighet och
utvecklingsarbete bortom 2018.
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§ 24

Dialog kring medlemsrekryteringskvällar

Styrelsen (Johan) ansvarar för genomförandet av tre
medlemsrekryteringskvällar under våren i Sunne, Molkom och Säffle för lokalt
förtroendevalda med verktyget från Lantbruksfakta tillsammans med Torbjörn
Axelsson och SV:s Bosse Dalmo.
§ 25

Dialog kring politikerträffar

Styrelsen vill särskilt lyfta det värmländska vallbaserade lantbruket, öppna
landskap, klimat, fossiloberoende, bioekonomi och biologisk mångfald vid
kommande politikerträff. Bussresa planeras till fredagen den 13 april i Molkom
med ett antal gårds-/företagsbesök för namnen högst upp på listorna hos
partierna. Patrik, Kikki, Lars Johan och Jenny Nilsson planerar vidare.
§ 26

Övriga frågor

Johan lyfte frågan om försöksfinansiering kring Försök i Väst och att vi
behöver betona från LRF Värmland och LRF VG till riksförbundsstyrelsen i
LRF hur väldigt viktiga dessa oberoende regionala försök är för
konkurrenskraften i odlingen för framtiden.
Johan rapporterade att han planerar inför Vårvisningen där vi är deltar med en
monter och minglar på Lantmännen på Alster 23-24 mars. Vi är också inbjudna
med två personer för branschträff på kvällen.
Ola efterlyste att vi genomför en bättre uppföljning av åtgärder vi lovat
varandra. Vi behöver börja med att fylla i underlag till veckoschemat till AnnaLena Holm.
Lyfte frågan om ombud för LRF Värmland till SV Värmlands stämma i
Kristinehamn 27 mars kl 17.30-21.00. Patrik och Anna anmälde sig att delta.
Patrik rapporterade kort från arbetet med KoopSam, kooperativ samverkan
mellan ekonomiska föreningar i Värmland. Vår medfinansiering i det
kommande treåriga projektet är Patriks och Johans timmar i arbetet upp till
25 000 kronor.
Styrelsen diskuterade remissen från riksförbundet Miljö- och djuromsorg 2.0.
Styrelsen betonade att det är viktigt med principen att land skall med lag
byggas, inte med tvärvillkor. Tvärvillkor ska endast baseras på EU:s regelnivå.
Styrelsen anser därutöver att frågan om målstyrning nu kommit så långt att den
är irreversibel. Ett system med målstyrd lagstiftning behöver dock åtföljas av
ett utvecklat kompetensutvecklingsarbete för de myndighetspersoner som ska
handa systemet. Styrelsen förordar slutligen att vi i Sverige bör vakta den
nuvarande lagstiftningsnivån. Inga svenska regler ska höjas innan övriga
medlemsstater inom EU ”hunnit ifatt” Sverige. Styrelsen uppdrar åt Robert att
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sondera möjligheterna för att inge gemensamt yttrande med LRF Västra
Götaland.

§ 27

Avslutning

Patrik förklarade mötet avslutat.

Justeras

Patrik Ohlsson

Monica Andersson Thörner
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