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§ 47

Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet.
§ 48

Protokolljusterare och rapportör till nyhetsbrevet

Som protokolljusterare och rapportör till nyhetsbrevet valdes Monica
Andersson Thörner.
§ 49

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§ 50

Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 4 2018 från den 20 april gicks igenom och lades
godkänt till handlingarna.
§ 51

Ekonomi och medlemsantal

20180619 hade Värmland 5508 medlemmar mot 5484 vid årsskiftet vilket just
nu är Sverigebäst av regionerna. Utskicket med aktuellt medlemsläge från
Yvonne Andersén uppskattas och önskas kontinuerligt vidare.
Det ekonomiska utfallet per 20180630 sänds till styrelsen per e-post andra
veckan i juli.

Robert Larsson
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§ 52

Uppföljning kommunikationsutmaningen i LRF Värmlands
styrelse

Vi ska bli bättre på att kommunicera när vi gör något har vi lovat varandra på
styrelseupptakten 20 april. Det fungerar varierande. Vi behöver ständigt en
påminnelse kring att berätta för våra medlemmar vad vi gör via nyhetsbrev.
Det är också viktigt att vi själva lägger ut saker på LRF Värmlands
Facebooksida och att vi sedan delar den själva för att få fler följare till sidan.
Det är viktigt att tänka på att det vi nu kommunicerar internt i styrelsen också
ofta går att använda till nyhetsbrev och Facebooksida för att berätta för
medlemmarna vad vi pysslar med för att öka den upplevda medlemsnyttan.
Denna punkt skall vara ståender på varje styrelsemöte under kommande år för
att hålla trycket uppe i frågan och utvärdera oss själva hur vi klarar av den
utmaning vi gett oss.
Patriks text om #Byråkratirevolten har delats över 400 gånger i sociala medier.
§ 53

Synpunkter på LRFs strategiska plan 2019-2021

LRF Värmlands synpunkter på riksförbundsstyrelsens förslag till strategisk
plan 2019-2021.
Styrelsen diskuterade inför dagens regionala råd med förbundsstyrelsen
förslaget till ny strategisk plan för LRF för att kunna lämna inspel.
§ 54

SV och studiematerial kring bioekonomi och klimatnytta
från jord- och skogsbruk

Vi har arbetat med att se på förutsättningarna att medverka i ett arbete där SV
tar fram ett studiematerial kring klimatet och bioekonomin och våra
medlemmars leverans i detta. Patrik och Martin Moraeus vidgar frågan till
nationellt perspektiv och försöker få med riksförbundet på idéen.

§ 55

Lillerudsdagarna 25-26 augusti

Monica rapporterade från möte med LRF Ungdomens styrelse kring eventuell
medverkan på Lillerudsdagarna. LRF Ungdomen ordnar någon form av
femkamp för konsumenter med tema jobben-maten-klimatet.
Är de politiska partierna där och i så fall på vilket sätt är de representerade?
Kan regionstyrelsen ha någon roll i en politikeraktivitet två veckor före valet?
Robert får i uppdrag att ta reda på hur politikerdeltagandet ser ut via Kajsa
Lander som är ansvarig från Lillerud. Sedan organiserar vi vidare utifrån det
med Monica och Patrik som ansvariga. Patrik kommer oavsett att medverka på
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Lillerudsdagarna och finns tillgänglig för att stötta LRF Ungdomen om de
önskar.
§ 56

Markavvattning Greppa näringen

Daniel Hedeås på HS vill använda LRF:s medlemsregister för Greppa
näringen-aktiviteter. Styrelsen säger ja till detta då LRF är en aktiv part i
Greppa näringen och uppmanar till ökad delaktighet från våra medlemmar.
Anna Bjureus, ansvarig för Greppa näringen i länet, har slutat på länsstyrelsen
och skall jobba på Jordbruksverket med markavvattning från och med i höst.
§ 57

Resa till Norge med LRF Västra Sverige 14-16 oktober

Styrelsen reser med tåg eller buss till Oslo på kvällen den 14 oktober åter
tisdag 16/10 kväll.
§ 58

Grön infrastruktur

Lars Johan och Jenny Nilsson fortsätter arbetet med LRF Värmlands remissvar
på Grön infrastruktur, sista dag för remissvaret är 31 juli. I Jämtland fick
länsstyrelsen göra omtag på hela remissen efter kraftfulla reaktioner mot
förslaget.
Vi uppmanar alla kommungrupper att ge inspel till sina kommuner.
§ 59

Vitfrågor

Styrelsen diskuterade bl a kring att påverka för att samordning bör ske av
vargförvaltningen på hela den skandinaviska halvön, alla individer behöver
räknas in i gynnsam bevarandestatus. Riksdagen sa 170-270 vargar som GYBS
som sedan Naturvårdsverket gjorde om till 300 vargar.
Vi medverkar tills vidare (ihop med Mellanskog och Jägareförbundet och
därutöver rovdjursföreningen, SNF, WWF bl a) i Interregprojektet Grensevilt
(med finansiering från bl a Naturvårdsverket) om både rovdjur och klövvilt. Nu
märker man vandringsälgar och vargar i området i norra Värmland och på
norska sidan för att studera vandringar. Jämförelseyta är upprättad i södra
Örebro län. Dessutom tittar man på åtgärder för att minska stressen av att ha
rovdjur i sin närhet.
I Norge köper kommunerna in rundbalar för att stödutfodra älg för att minska
betesskadorna. Dock är norrmännen nu mer avvaktande för att samla älgar på
samma ställe efter utbrott av CWD, Chronic Wasting Disease.
Styrelsen för LRF Värmland anser att projektet måste få en inriktning som mer
är fokuserad på människors villkor som bor och verkar i dessa rovdjursbygder
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och deras förutsättningar att utveckla företagande i det gröna näringslivet. Erik
tar med sig detta till Mellanskog och SJF för en fortsatt diskussion om hur vår
medverkan framöver ska se ut.
Styrelsen gör också ett medskick att genom Erik rikta en uppmaning till
länsstyrelsen att alltid tillfråga markägarorganisationerna i viltfrågor.

§ 60

Avslutning

Styrelsen tackade varandra för dagens möte (inklusive regionalt råd 10.0016.00) och Patrik förklarade mötet avslutat.

Justeras

Monica Andersson Thörner
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