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Styrelsesammanträde
Tid
Plats

Måndagen den 2 december, kl. 12.00-18.00
Almars krog, Grava

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Johan Rydberg, vice ordförande
Kikki Ahlstedt Karlsson
Kajsa Edbom
Erik Forsberg
Lars Johan Lander
Torbjörn Olsson
Anna Ramebäck

Övriga

Anna Karin Hatt, VD och koncernchef, §114
Robert Larsson, protokollsekreterare

§ 100

Välkommen, öppnande

Patrik öppnar styrelsemötet.
§ 101

Val av justerare

Styrelsen utsåg Lars Johan Lander till protokolljusterare och rapportör till
nyhetsbrevet.
§ 102

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistans godkändes med tillägg från Kikki kring hur
kommunikationen planeras smartare i styrelsen så man minskar risen att missa
något samt information från Johan.
§ 103
Uppföljning av föregående protokoll
Styrelsen följde upp träffen med fem riksdagsledamöter hos Elsa Lund
Magnussen på Lindås om bl a de två pågående utredningarna, äganderätt och
strandskydd, samt livsmedelsstrategin och skogsstrategin samt specialträffen
hos Lars Johan med de två nyvalda riksdagsledamöterna Marlene Lund
Kopparklint och Kjell-Arne Ottosson.
Styrelsen drog gemensamt slutsatser för fortsatt arbete efter den gemensamma
Brysselresan.
§ 104
Medlemsantal och ekonomi
LRF Värmland hade 5 629 medlemmar den 2 december mot 5 659 medlemmar
vid senaste årsskiftet, ökningen de senaste veckorna är tydlig. Det ekonomiska
utfallet per 31 oktober var 3154 kkr, vilket följer budget väl, årsbudget 3635
kkr
Jan Landström
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§ 105

Verksamhetsprioriteringar och budget 2020

Styrelsen beslutade om följande verksamhetsinriktning för 2020

LRF Värmlands verksamhetsinriktning 2020
Övergripande regionala mål 2020 för LRF Värmland
1. Konkurrenskraft
Medlemmarnas möjlighet att konkurrera med varor och tjänster från den gröna
näringen ska stärkas.
2. Markägarens rätt att själv disponera sin fastighet
Den värmländska jorden och skogen har en viktig roll för en biobaserad
samhällsekonomi och i detta öppnas fler möjligheter för våra medlemmar att
lyckas med sitt företagande. LRF Värmland tydliggör för såväl allmänhet som
beslutsfattare att en stärkt äganderätt är ett viktigt medel för att åstadkomma
önskad samhällsutveckling.
3. Enskilda medlemmen
Det är tydligt för nuvarande och blivande medlemmar vad ett medlemskap i
LRF innehåller och skillnaderna mellan att vara medlem och inte är synliga.
LRF Värmland gör dessa prioriteringar inför 2020 års verksamhet:
•

Vattendirektivet: Det gröna näringslivet ska överleva nästa cykel under
direktivet och ytterst handlar det om att föreslagna åtgärder måste ha
sin bas i rådgivning och frivillighet istället för i tvingande lagstiftning.
Kajsa ansvarig

•

Kommungrupper: Fler kommungrupper ska komma ”på banan” med en
självgående, men av region och personal understödd, egen verksamhet
vilken bl.a. ska medföra att kommungrupperna blir rustade för att
stadgebindas. Torbjörn och Johan ansvariga

•

Det gröna näringslivet i miljöfrågan: Brukarna av jord och skog ska ses
som miljöhjältar och klimaträddare av myndigheter och allmänhet.
Anna och Lars Johan ansvariga

•

Värmlandsstrategin: Den regionala utvecklingsstrategin ska präglas av
omställningen till en fossilfri och biobaserad ekonomi vilket ger en
förståelse för Värmlands gröna näringslivs potential och detta ska i sin
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tur prägla andra regionala dokument hos bland annat länsstyrelse och
skogsstyrelse. Patrik och Erik ansvariga
•

LRF Värmland har en stor roll i att sätta handlingsplanen för den
värmländska livsmedelsstrategin så att den även engagerar företagarna
inom primärproduktionen. Kikki, Anna och Kajsa ansvariga

•

Enskilda vägar: Konsekvenserna av de förändringar som nu genomförs
av samhällets stöttning av de enskilda vägarna måste tydliggöras för
beslutsfattare och myndigheter, bl.a. att tillgängligheten till många
bygder minskar och förutsättningarna för besöksnäringen försämras.
Torbjörn och Patrik ansvariga

•

God myndighetsutövning: Länsstyrelsen tar sig an sitt
främjandeuppdrag på ett tydligare sätt så att de får in en annan kultur.
Detta måste ske genom ett modigt ledarskap och att medarbetare kan
sluta vara rädda för att ta sig an främjandeuppdraget trots att detta är en
mer utmanande uppgift än exv. kontroll. En ny landshövding ska fås att
inse att vi anser att detta är den högst prioriterade uppgiften för chefen
på Länsstyrelsen. Erik och Patrik ansvariga

•

Äganderätt: Äganderätts- och Strandskyddsutredningens resultat ska
omsättas i linje med medlemmarnas intressen. Lars Johan och Erik
ansvariga.

Styrelsen beslutade också att fastställa budget för 2020 enligt utskickat förslag.
§ 106

Internremissvar LRF:s hållbarhetsmål

Styrelsen fastställde följande svar på LRF:s internremiss om hållbarhetsmål:
LRF Värmlands svar på internremissen om LRFs hållbarhetsmål
8-9% av konsumentens pengar hamnar hos den svenske bonden. Samtidigt
förväntas samma bonde stå för 80-90% av de åtgärder som behöver göras i
livsmedelskedjan. Detta funkar så klart inte.
-Vi måste begära metodik som förstår de komplexa sammanhang och
avvägningar som biologiska system, hållbarhet och utveckling är. Risk skölja
ut barn med badvattnet i suboptimering med t ex LCA.
-Vi ska vara stolta över att vi underlovar och överpresterar men när alla andra
tar ut svängarna i sina formuleringar kanske vi också ska våga lite i hur vi
uttrycker oss.
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-Bör in: Bioekonomin den allt överskuggande megatrenden. Fotosyntesen är
motorn för bioekonomin. Ju mer vi hjälper fotosyntesen och på ju större yta vi
gör det desto mer nytta gör vi i att binda kol i mark och nyttigheter som är
nödvändiga för samhällets ekonomi och mänskliga behov.
-Alla företag i gröna näringslivet måste ges förutsättningar att hållbart
producera förnyelsebara varor, livsmedel som vegetabilier och animalier,
råvaror från både skog, vatten och åker för energi, kemi, industri och
konstruktion med optimalt nyttjande av varje gård och företags förutsättningar
och resurser.
- Vi behöver närma oss attityden att vi löser allt om ni ger oss alla pengar.
Erbjudande och krav i stället för vilja och förväntan. Avsevärd skillnad i
betydelse.
§ 107

Medlemsrekryteringsstrategi och ny modell för
aktivitetsersättningar till lokalavdelningarna

Torbjörn och Johan redovisade att de deltar i arbetet att försöka ta fram en
gemensam medlemsrekryteringsstrategi för Västra Sverige (Värmland, VG och
Halland) där det sker ett planeringsmöte i Vänersborg den 13 december.
Styrelsen diskuterade därefter behovet att förnya aktivitetsersättningarna till
lokalavdelningarna när portot från årsskiftet höjs med 40 %.
Styrelsen ser över utskicken till aktiviteter i lokalavdelningarna, med målet att
från och med 2021 endast göra digitala utskick och höja aktivitetsersättningen
motsvarande inbesparat porto.
Styrelsen beslutade om en ansenligt stärkt aktivitetsersättning om man enbart
väljer digitala utskick i avdelningen från 1 januari 2020. Vi ser över
ersättningarna i sin helhet under 2020 för att ett nytt system ska börja gälla
gälla från 1 januari 2021. Huvudmålet är att pengarna ska landa i aktiviteten i
avdelningen inte hos PostNord.
§ 108

Vecka 47-utfallet

Styrelsen gjorde en genomgång av händelser i länet kopplade till Vecka 47.
Torbjörn rapporterade från Koopsam-möte i Arvika.
Anna rapporterade från möte med Coompanion Värmland i Hagfors.
Säffle kommungrupp bjöd kommunpolitiker på en bussresa till
landsbygdsföretagare med stor framgång.
Arvika kommungrupp hade politikerträff med tema god myndighetsutövning
och det gröna näringslivets hållbarhetsarbete.
Vi hade ute fem riksdagsledamöter på Lindås.
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Vi medverkade om bioekonomins betydelse i Centerns kommundagar i
Värmland.
Grums planerar en temadag i fält om landsbygdsvägar för politikerna.
§ 109
Ny kontaktkanal med kommungrupperna
Torbjörn tar nu initiativ till regelbundna uppföljnings- och inspirationsmöten
via telefon med kommungrupperna i Värmland.
§ 110
Riksviltkonferensen
Den 4 december ordnar riksförbundet ett dialogmöte i Stockholm om hur vi tar
arbetet med viltfrågorna vidare i hela LRF.
§ 111
RUS (Regional utvecklingsstrategi) Värmlandsstrategin
Patrik ska medverka på Regionutvecklingsnämnden nästa vecka om betydelsen
av bioekonomin för Värmland. Styrelsens uppfattning är att i ett län som
Värmland kan vikten av en framskjuten position i omställningen till en
bioekonomi inte överskattas. En ny strategi måste dessutom ha ett starkt fokus
på företagandet för samhället i övrigt kan önska men aldrig skapa det
Värmland vi vill uppnå utan ett blomstrande näringsliv.
§ 112

Regional livsmedelsstrategi

Många olika lösa trådar just nu i livsmedelsstrategin från flera aktörer, bl a
Nifa och länsstyrelsen. Många som jagar pengar för ett väldigt spretigt utbud.
Vi är positiva till LRFs medverkan i en förstudie för ett slakteri i Säffle där
många av våra stora företagsmedlemmar med animalieproduktion i Säffle står
bakom.
Det behövs ett planeringsmöte för hur LRF fortsätter hantera
livsmedelsstrategin i Värmland för att den skall komma närmare bonden. Kikki
ansvarar för att det blir av.
Kajsa lyfte problemet med hur Livsmedelsverket hanterar sina vägledningar
och sitt regelverk i sina stuprör och med samma regelkrav oavsett stor eller
liten.
§ 113

Övriga frågor

Kikki lyfte frågan om bättre internkommunikation med fildelning med mera för
ett mer effektivt styrelsearbete.
Johan meddelade att han sagt till valberedningen att han inte står till
förfogande.
Nästa möte är den 20 februari 2020, regionstämma 21 mars i Sunne.
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§ 114
Medverkan av Anna Karin Hatt, VD och koncernchef
Anna Karin Hatt deltog i en dialog med styrelsen om sina upplevelser så långt i
VD-rollen samt om LRFs och det gröna näringslivets möjligheter och
utmaningar framåt.
§ 115

Mötets avslutande

Patrik förklarade mötet avslutat.

Patrik Ohlsson

Lars Johan Lander

Ordförande

Protokolljusterare
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