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§ 82

Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet.
§ 83

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§ 84

Protokolljusterare och rapportör till nyhetsbrevet

Som protokolljusterare och rapportör till nyhetsbrevet valdes Ola Axelsson.
§ 85

Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 6 2018 från den 28 augusti gicks igenom och lades
godkänt till handlingarna.
§ 86

Ekonomi och medlemsantal

20181017 hade Värmland 5593 medlemmar mot 5484 vid årsskiftet.
Det ekonomiska utfallet per 20180930 är att ca 2,9 miljoner förbrukats jämfört
med budgeterade 2,7 miljoner.
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§ 87

Folkörelsedialogen i vinter och ordförandekonferensen 29
november

Avdelningarna i Väse, Nyed och Ölme kommer att testa med SV som
processledare den långa processen av folkrörelsedialogen.
Johan, Erik och Monica genomför ett test med några frågor ur
Folkrörelsedialogen 23710 på LRF Samköpsevent på Clas Ohlsson.
Styrelsen ska bjuda in sig till alla avdelningsårsmöten och ta någon fråga ur
Folkrörelsedialogen. Styrelsen förordar dessa två frågor som process:
Hur kan LRF som framtidens folkrörelse förknippas med nytänkande och
innovation?
Hur kan vi öka aktivitet och engagemanget i folkrörelsen?
Ur detta arbete ska LRF Värmland leverera ett svar till riksförbundet under
våren på hur LRF som framtidens folkrörelse ska se ut.
Vi använder också Gröna sidorna till att marknadsföra detta.
https://www.lrf.se/mitt-lrf/framtidens-folkrorelse/bidra-med-dina-ideer/
Den korta Folkrörelsedialogen genomförs på ordförandekonferensen på Kil
arena den 29 november.
Styrelsen betonade att det måste göras plats i programmet för att lyfta Grön
infrastruktur, nyckelbiotopsinventering, gärna ihopknutet med
kommungruppssläppet. Johan och Erik tar ansvar för den punkten på
ordförandekonferensen.

§ 88

Terminsmöte med länsstyrelsen 27 november

LRF Väörmland kommer att träffa länsledningen den 27 november. Vi behöver
särskilt prata om länsstyrelsens nuvarande sätt att arbeta med våra medlemmar
som någon form av krockdockor för att utröna rättsläget i olika frågor vilket är
förödande ur ett utvecklingsperspektiv.
Instruktioner om att ta hänsyn till torkan i fältkontrollerna verkar inte ha nått ut
till kontrollanterna.
Styrelsen ska lyfta det regionala skogsprogrammet.
Vi vill lyfta frågan om framtidens kompensationsstöd.
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§ 89

Ringlistan tvååringar

Styrelsen ringer nu till alla medlemmar som varit medlemmar i två år för att
lyssna och ta in synpunkter. Uppdraget avrapporteras på nästa styrelsemöte.

§ 90

Dialog med skogsstyrelsen 26 oktober

Styrelsen diskuterade punkter inför möte med skogsstyrelsen 26 oktober.
Skogsstyrelsen vill ta upp skulle även vilja ta upp betesskador och
viltförvaltning och framförallt ståndortsanpassning. Skogsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering: Känns viktigt att vi pratar med varandra om våra
respektive roller. Ja, typ att vi ska ha kontroll på när vi sen blir okontrollerat
oeniga. Dessutom kan vi nog ha ömsesidig nytta av att samverka kring den
konkreta informationen i detta projekt. Vi har exempel på bra lösningar, bl.a.
med Emil Bengtsson i skogsstyrelsens Göteborgsdistrikt, som vi gärna kopierar
i Värmland.
Det regionala skogsprogrammet: Vi tror att en diskussion med skogsstyrelsen
kring våra respektive inspel till programmet kan vara bra inför den workshop
som stundar.
Grön infrastruktur: Det som hittills producerats av länsstyrelsen har, försiktigt
uttryckt, varit en rejäl påfrestning på vårt humör. Vi vill bolla lite med
skogsstyrelsen om vad ni ser och hur de värderar arbetet, ser hur det kan
användas vidare.

§ 91

Nominering viltförvaltningsdelegationen

Vi är överens med fåravelsföreningen om nomineringen till nästa mandatperiod
i Viltförvaltningsdelegationen
Styrelsen beslutade
att

§ 92

till viltförvaltningsdelegationen på jordbruks- och
djurhållarmandat nominera Erik Forsberg, Nolby gård 1, 665 92
KIL som ordinarie och Pia Karlsson, Finnbråten 301, 655 94
KARLSTAD som suppleant.
Torkläget

Enskilda företag med idisslare kommer att få det tufft men som helhet ser det
nu bättre ut med stolpe in för många i fodertillgång.

3(8)

PROTOKOLL
2018-08-28

På grissidan semineras inte nu, fortsatt många överstående smågrisar och ett
mycket tufft läge framåt, en stor strukturomvandling är på gång ännu en gång
när priset nu inte lyfter med de tre kronor per kg som krävs.
Styrelsen ser ett behov av att träffa bankerna i december om det tuffa läget med
anledning av torkan och utifrån det bland annat kommunicera tips på hur man
behöver tänka i denna tuffa tid som företagare. Förslag på att lyfta fram Peter
Berg. Ola kontaktar Peter. Ola, Anna och Patrik är ansvariga för träffen.
Torkans effekter kommer att bli en rejäl utmaning för våra medlemmar i deras
företagande och för oss i vårt kommunikationsarbete utöver vintern och våren.

§ 93

Livsmedelsstrategin i Värmland

Styrelsen diskuterade, under Annas inledning, läget i arbetet med
livsmedelsstrategin och kommande branschråd 30 oktober och
livsmedelsstrategikonferens på CCC 13 november.

§ 94

Kommande CAP

Mindre pengar och mer nationell utformning är vad vi ser framför oss.
Styrelsen beslutade att pröva att bjuda in LRFs Brysselchef Ingrid Rydberg för
en dialog till nästa möte 29 november.
§ 95

Rapport från kommunikationsutskottet

Utskottet har diskuterat och kommit fram med några förslag för att utveckla
vårt kommunikationsarbete.
1. Utskottet har tagit fram ett förslag till kommunikationsmall att använda
kontinuerligt vid våra arbeten som ledamöter.
2. Utskottet föreslår också att vi arbetar fram ett förlag på
kommunikationsplan till verksamhetsplanen.
3. Utskottet föreslår att kommunikationsutskottet sammanställer våra
kommunikationer i de olika utskotten och stämmer av vid
styrelsemöten. Det kan belysa behov av kommunikation under olika
områden och även vara ett underlag att kommunicera över vad vi gör
och har gjort.
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4. Utskottet föreslår också att vi efterfrågar vad kommungrupperna och
lokalavdelningarna vad de kommunicerat på liknande sätt. Kanske
kunde vi kontinuerligt ringa och fråga?
5. Utskottet konstaterar att vi är ”sämst i klassen” på att rapportera vad vi
ska göra när Anna-Lena efterfrågar. Hur kan vi bli bättre på detta?
LRF Värmlands kommunikationsmall
En kommunikationsmall som ger svar på vad du ska säga, genom vilka
kanaler, när i tiden och till vem du behöver säga det till.
Övergripande mål - Vad vill du uppnå och vad är syftet eller målet
med kommunikationsinsatsen?
Ex Öka kännedom, förändra attityd och beteende eller sprida
information?
Nulägesanalys
Finns det några problem du vill lösa? Några behov att tillgodose?
Gör en nulägesanalys. Du kan ta hjälp av en SWOT-analys: Strengths –
(styrkor) Weaknesses – (svagheter) Opportunities – (möjligheter)
Threaths – (hot)
Vad ska kommuniceras?
Svara på frågorna: vad, varför och hur?
Kanal?
Vem/vilka har intresse utav att veta, styrelsen, medlemmar, eller både
och. Veckobrev, Debattartikel, FB, internt eller externt
Vem säger det?
Vem är budbärare för denna kommunikationsinsats? Behöver
budskapet kommuniceras flera gånger?
Styrelsen tackade för redovisningen och förslaget på upplägg och funderade
vidare på hur vi förstärker vår kommunikation. Utskottet fick i uppdrag att
fundera vidare och Kikki och personalen fick i uppdrag att hålla trycket mot
styrelsen att ständigt påminna om det viktiga kommunikationsuppdraget i vår
vardag i LRF-uppdraget.
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§ 96

Verksamhetsplanering 2019

Styrelsen diskuterade särskilda insatser inför 2019. Lyftes särskilt behovet att
stärka kommungrupperna, inriktning att få förstärkt samarbete med
tillväxtperspektiv i tillämpning och tillsyn enligt lagstiftningen i linje med
Kommungruppssläppet nedan. Betonades att även bjuda in länsstyrelsen och
skogsstyrelsen till en konferens. En samlad aktivitet under Tänk om som vi vill
äska medel till från riksförbundet. Planeras till måndagen den 8 april 2019.
Planering för fortsatta aktiviteter i vår för Riksdagens Värmlandsbänk. Idé om
att visa på ett norskt perspektiv på förvaltning för att kunna tillgodose flera
intressen samtidigt, övergripande direktoratsgrupper för vattenfrågor,
landsbygdsfrågor med mera.
Därutöver planerar vi enskilda dagar på gård för de nyvalda
riksdagsledamöterna.
Vi behöver planera för att bli en aktiv spelare i Vänerdelegationen under
bildande.
Vi arbetar för att entusiasmera kommungrupperna att engagera sig i lokala
konsumentmöten som söks medel för via Tänk om.
Styrelsen gick vidare igenom förslaget till bruttolista för Påverkansagenda
2019 och gjorde prioriteringar inom ramen för LRF Värmlands verksamhet
2019 (bilaga).

§ 97

Kommungruppssläpp 2019

LRF Värmland har tidigare tagit beslut på att en arbetsgrupp ska jobba med
medlemmarnas upplevda möjligheter till engagemang och påverkan av
organisationen. Utifrån uppdraget föreslår gruppen (som består av Yvonne
Andersén, Erik Forsberg, Annika Arnesson, Lisa Värnefors Borell och Monica
Thörner) att bland annat LRF Värmland under ca 2-3 år lägger extra resurser
för att stödja LRF Värmlands kommungrupper med att genomföra
”Kommungruppssläpp” med medlemmar och politiker där frågor som är
viktiga för den gröna näringen i kommunen lyfts.
Tanken är att skapa en aktivitet där kommungruppen bjuder in medlemmar och
politiker till ett ”kommungruppssläpp” där de presenterar vilka som har blivit
valda till kommungruppen. Där deltagarna gemensamt lyfter och diskuterar de
frågor som är viktigt att jobba med för kommungruppen.
Vi tror att formen dels kan befästa samt lyfta kommungrupperna och de
förtroendevaldas roll i deras uppdrag. En viktig aspekt är att vi tydligt visar att
vi finns för att stötta och hjälpa kommungruppen genom stöd i form av
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expertkunskap, debattartiklar, skrivelser, motioner och det de behöver för att
påverka och driva sina frågor i kommungruppen.
Detta är ett erbjudande till kommungrupperna. Kommungruppen ska driva
frågor och ämnen som kompletterar, inte konkurrerar med, lokalavdelningen.
Syftet med upplägget är att:
•
•
•
•
•
•

göra det enkelt, lustfullt och genomförbart
skapa nätverk mellan LRF och kommunpolitiker
lyfter och stärker kommungrupp i deras uppdrag
ökad möjlighet till nya former för engagemang, påverkan, driva
enfrågor och arbetssätt
ökad påverkan i form av debattartiklar, skrivelser, motioner mm
fler medlemmar som kan/vill delta på mötet

Gruppen föreslår att:
•

det genomförs ett konstituerande möte i kommungruppen mellan den
15 februari – 31 mars, där val och valrapport registreras.
Idag finns inte det inga rutiner för inrapportering av valrapporten, vilket innebär att
info om vem som väljs som ordförande kan saknas, konstituerande möten dröjer,
information under kontakta saknas vilket försvårar om politiker eller andra vill
komma i kontakt med någon i kommungruppen.

•
•
•
•
•

kommungruppssläppet genomförs senast 1 månad efter konstituerande
möte.
kommungruppen äger frågan, planerar och genomför aktiviteten med
stöd och hjälp av processledare.
frågor som är viktiga för LRF:s medlemmar lyfts gemensamt på
kommungruppssläppet.
till kommungruppssläppet bjuds medlemmar och politiker in.
varje kommungrupp har en mentor i form av en styrelseledamot i
regionstyrelsen. Ordförande i regionstyrelsen undantas från
mentorskapet. Mentorn skall ha en nära dialog men kommungruppen.

Styrelsen tackade för arbetet i gruppen och beslutade
att

§ 98

fortsätta arbetet i förslagets riktning.

Övriga frågor

Erik skriver en egen text till nyhetsbrevet för att visa på LRFs nya samlade
arbete i viltfrågor (länken) som bl a kommer ur en motion till LRF Värmlands
stämma för tre år sedan om vad varje skottillfälle är värt och kostar i
skogsskador.
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https://www.lrf.se/faktapabordet
Erik rapporterade från vår medverkan i projekt Grensevilt samt det pågående
arbetet för förändring i tillämpningen av rovdjurspolitiken. Erik fortsätter
bevaka frågan om kronhjort där pratet om det ökar i bygderna i takt med att
antalet djur ökar .
Utbildning för medlemmar i riskanalys efterlyses av styrelsen, Lars Johan,
Anna och Janne Landström träffar riksförbundets enhet för företagande och
analys och diskuterar detta vidare.
Anna lyfte träff om framtidens landsbygder på länsstyrelsen 6 november.
Robert och Erik Evestam värderar vår medverkan utifrån deltagarlistan
Hagfors kommungrupp bjuder in till dialogdag 21 november, Monica och
Kikki medverkar och Jenny och Petra från personalen.
Alain Grenard bjuder in kostchefer i Värmland till en träff 31 oktober, Kikki
medverkar för LRF.
Patrik uppmärksammar, ihop med bl a landshövdingen, sommarens arbete med
stängsling från länsstyrelsens arbetslag på torsdag 25 oktober.
§ 99

Avslutning

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

Justeras

Ola Axelsson
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