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§ 61

Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet.
§ 62

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§ 63

Protokolljusterare och rapportör till nyhetsbrevet

Som protokolljusterare och rapportör till nyhetsbrevet valdes Johan Rydberg.
§ 64

Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 5 2018 från den 19 juni gicks igenom och lades
godkänt till handlingarna.
§ 65

Ekonomi och medlemsantal

20180820 hade Värmland 5552 medlemmar mot 5484 vid årsskiftet.
Det ekonomiska utfallet per 20180731 är att ca 2,4 miljoner förbrukats jämfört
med budgeterade 2,2 miljoner.
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§ 66

Reflektioner från mötet i Forshaga och torka i en vidare
mening

Ett ”varv” i styrelsen ger: Monica vittnar om mycket ansträngt foderläge på
Värmlandsnäs. Det råder dock inte rådlöshet! Kollegialiteten är nämnvärt god.
Anna vittnar om att ganska omfattande anpassningar sker inom företagen. Erik
bedömer att fodersituationen ser mindre dålig ut i hans närområde än i stora
delar av övriga länet. Har dock en betydande oro för kaskadeffekter i gris- och
nötköttsproduktionen. Kikki bekräftar bilden av foderbrist i djurföretag samt
hur betydelsefull samverkan varit. Patrik uppmärksammar effekterna för
mindre besättningar utan egen foderproduktion, kanske särskilt oroligt i
hästföretag. Maskinringen tittar även på möjligheter att importera foder från
exv. Kanada, vilket kan vara ett intressant alternativ. Lars-Johan tror att
mjölkbesättningarna kommer att klara sig men spannmålen är på 30% mot
normalt och uppmärksammar problemen med att det enbart är de växtodlare
som varit passiva ifråga om kontraktsteckning etc. som fullt ut får del av de
högre priserna.
Mötet i Forshaga gav mersmak. Styrelsen ska överväga möjligheterna att
upprepa ett snarlikt möte kommande sommar. Särskild omsorg ska läggas vid
hur det i så fall påverkar befintliga lokala engagemang och aktiviteter.
§ 67

Det fortsatta torkarbetet

En huvudsaklig inriktning på regionförbundets kommande insatser är att i så
hög grad som möjligt integrera torkan som en avgörande komponent i all
löpande verksamhet. Omsorgsverksamheten kan komma att få en särställning.
Fodersituationen fordrar särskild uppmärksamhet från styrelsen under
hösten/vintern. Branschrådet är viktigt i den uppkomna situationen.
Beslöts att

§ 68

kartlägga vilka särskilda ”torkaktiviteter” som planeras av
lokalavdelningar och kommungrupper i samband med att
styrelsen informerar om sina aktiviteter
LRFs påverkansarbete kring strandskydd

Erik Evestam redovisar hur strandskyddsfrågan aktualiserats i den politiska
debatten samt den utredning kring en reformerad utformning av regelverket
som han låtit utföra. Huvudpunkten är dock att för stunden så saknas utökat
strandskydd i flera värmländska kommuner. I dessa kommuner är det således
fritt fram att söka bygglov för byggnationer 101 meter från vatten.
§ 69
Beslöts att

Branschråd
uppdra åt Ola, Anna och Patrik att förbereda ett möte tidigt i
oktober.
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§ 70

Arbetet med den regionala livsmedelsstrategin

Anna ger en kort rapport om arbetet i styrgruppen, bl.a. om att konferens på
CCC sker i november, att viss uppföljande verksamhet är planerad, att
branschrådet ska göras delaktiga etc. Anna återkommer med mer information
till styrelsen efter nästa styrgruppsmöte.
§ 71

Folkrörelseutvecklingsprocessen nationellt och det
regionala utvecklingsarbetet av organisationen

Monica ger en kort rapport från det utvecklingsarbete hon deltagit i, bl.a.
diskuterades en särskild stämmogrupp, idé om att flytta ut LRFs regionala
personal till kommunala medlemsmöten, möjligheterna för erfarenhetsutbyte
mellan regionförbundsstyrelser etc.
Beslöts att

§ 72

utse en arbetsgrupp som ska jobba med medlemmarnas upplevda
möjligheter till engagemang och påverkan av organisationen med
medverkan från styrelsen av Monica och Erik.
Grensevilt

Erik redovisar att under sommaren har Mellanskogs representant lämnat
projektets referensgrupp. Vissa kontakter har tagits med LRF Värmland om att
även LRF bör lämna arbetet i referensgruppen. Under kommande vecka ska
Erik och Patrik delta i ett möte där markägarrepresentanter från olika svenska
och norska organisationer sammanträffar. Konstateras att det är viktigt att ha
skogliga och jordbruksmässiga hänsyn högt lyfta och inte enbart beakta
jaktmässiga aspekter.
§ 73

Jordbrukardagen i oktober

Erik rapporterade att datum är satt till den 16 oktober, platsen är Lillerud och
temat är Miljö och bra affärer.
§ 74

Resa till Norge med LRF Västra Sverige 14-16 oktober

Konstateras att resandet behöver organiseras.
§ 75
Beslöts att
§ 76
Beslöts att

Norrlandsgruppen 17-18 oktober
utse Anna att representera LRF Värmland vid detta möte.
Köttråd 17 september
utse Monica att representera LRF Värmland vid detta möte.
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§ 77

Möte om Land-paketet 4 september

Konstateras att ingen i styrelsen har möjlighet att medverka vid mötet.
§ 78

Slutspurt på valarbetet

Noteras att styrelsen anser att kontakterna som ägt rum varit både många och
bra. Ytterligare debatt kommer att föras i tidningar och dessutom några
ytterligare politikermöten.
§ 79

Övriga frågor

CoopSam
Johan rapporterar från mötet 27 augusti.
Skogsstyrelsen
Ett nästa möte med Skogsstyrelsen är inplanerat till den 26 oktober kl 14.00.
Ordförandeträff
Hålls i kombination med styrelsemöte den 29 november.
Möte med SV
Planeras ett möte men är ännu inte tidsatt.
§ 80

Utmaningen kommunikation

Kikki redovisar planerna för arbetet framåt. Ett möte med de ansvarigt utskott
förbereds. Utskottet ska överväga om frågan ska Frågan återkommer på
kommande möten.
§ 81

Avslutning

Styrelsen tackade varandra för dagens möte och Patrik förklarade mötet
avslutat.

Justeras

Johan Rydberg
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