LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Värmland

PROTOKOLL
Nr 1/2018
2018-01-22

Styrelsesammanträde
Tid

Kl 08.00-17.00 efter utökat regionalt råd

Plats

LRF Karlstad

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Johan Rydberg, vice ordförande
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson
Monica Andersson Thörner
Ola Axelsson
Erik Forsberg
Lars Johan Lander

Anmält
förhinder

Anna Ramebäck

§1

Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet.
§2

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§3

Justerare

Styrelsen diskuterade protokolljusterare för styrelsemöten och konstaterar att
det inte är stadgebundet och därför inte nödvändigt.
§4

Regionstämman planering

Styrelsen diskuterade regionstämmans genomförande 22 mars i Forshaga.
Inbjuden talare är koncernchef Anders Källström.
Idé om övrigt tema kan vara Kris och beredskap.
Kommunikationsgruppen planerar telemöte 1 februari kl 13 och planerar
upplägget. Kikki sammankallande
Medskick diskussioner under styrelsemötet.
- Motionstorget är populärt
Yvonne Andersén hanterar det praktiska runt stämman.
Ingrid och Gustaf Linders stipendium:

Robert Larsson
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Medel finns till 2 st pristagare 2018.
- Johan föreslår Alvar och Helen Andersson som startat från början med
mjölkproduktion för 3 år sedan.
Silvernålen blir en beslutspunkt till styrelsemötet 19/2.
§5

Pågående årsmötessäsong i lokalavdelningarna

8 st (av 29) avdelningar är i dagsläget kvar att boka in datum för årsmöten.
Observandum till styrelsen när vi är ute på årsmöten är att tänka på att ha glasögon
kring utmärkelsen Årets avdelning.
§6
Valarbete i regionstyrelsen
Kommunikationsgruppen planerar upplägget vidare. Kikki sammankallande
Betonades vikten av att ha dialog med politikerna på listorna till det nya
regionparlamentet så näringslivsfrågorna inte drunknar i sjukvårdens frågor.
Det är viktigt att vi har några få tydliga frågor att agna kroken med.
§7

Medlemsrekrytering

Arbetet har under 2017 fungerat hyggligt väl i Värmland, internsäljare
Torbjörn Axelsson, Säffle, har gjort ett mycket bra arbete. Det har inte blivit
lika bra med TM externt i just Värmland även om det gått hyggligt nationellt.
Styrelsen vill initiera lokala medlemsvärvarmöten med
avdelningsförtroendevalda i Värmland. Patrik, Robert och Johan har pratat med
Torbjörn om att de vill att han fortsätter sitt arbete.
Ett avtal skrivits med Lantbruksfakta, där man kan se vilka som är medlemmar
i bygden. Lokalavdelningarna kommer att få en uppgift här att stötta Torbjörn
arbete med hjälp av Lantbruksfaktas uppgifter.
Styrelsen beslutar
att

vi sätter igång processen bland lokalavdelningarna i Värmland och i
den använda verktygen från Lantbruksfakta. Johan tar bollen med
hjälp av Robert att kontakta Torbjörn A.

§8

Rapporter

Patrik informerade om
- nyrekrytering nytt till Nifa då Anneli Romany slutar.
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- Jonas Enström valt att sluta som VD i HS
- om vattendialog på Värmlands Museum 22/1 med ca 100 deltagare
- att Swedish Agro har erbjudit LRF att stå i monter på Vårvisningen.
Ola rapporterar om att
- det blir branschråd den 8 februari på Karlstad Flygplats. Inbjudna 20 st 4
anmälda + Patrik, Anna, Jan Landström och Ola
- deltar i Vänerns Vattenråds styrelsemöte den 24/1
Johan rapporterade
- angående investeringsstöd för grisar. Sökt maxbelopp 3 st. 2 st har nu
beviljats. Jordbruksverket har beviljat de som har höga poäng. Man har gynnat
bra utveckling.
Erik rapporterade om
- Älgförvaltningen och en inspirationskväll i Kil - Hur förvaltar vi älgstammen
25 st anmälda idag.
- Vargjakten 2018. Gått fort i år med skyddsjakten
16 april älgförvaltningskonferens för älgförvaltningsområdena.
Lars-Johan L rapporterade om
- att det blir ett svar på svaret angående debattartikeln om Grön Infrastruktur i
Land och vilka signaler som vi fick vid vårt möte med länsstyrelsen.
§9

Övriga frågor

Styrelsen lyfte frågan att vi behöver samarbeta mer överlag med alla tre
regionerna i personalsamarbetet.
§ 10

Avslutning

Patrik förklarade mötet avslutat.

Justeras

Patrik Ohlsson
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