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Styrelsesammanträde
Tid

Kl 09.30-16.15

Plats

LRF i Karlstad

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Johan Rydberg, vice ordförande
Kikki Ahlstedt Karlsson
Monica Andersson Thörner
Erik Forsberg
Lars Johan Lander
Anna Ramebäck, från paragraf 4

Anmält
förhinder

Ola Axelsson

Övriga

Robert Larsson, protokollsekreterare
Jenny Nilsson, NOS
Erik Evestam, NOS
Torbjörn Axelsson, valberedningen paragraferna 1-11
Kjell Olsson, valberedningen, paragraferna 1-11
Christina Bondesson, revisor, paragraf 6
Per Henningsson, revisor, paragraf 6

§1

Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet.
§2

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§3

Protokolljusterare och rapportör till nyhetsbrevet

Som protokolljusterare och rapportör till nyhetsbrevet valdes Monica Thörner.
§4

Föregående protokoll

Föregående protokoll nr 8 2018 från den 29 november gicks igenom och lades
godkänt till handlingarna.
§5

Ekonomi och medlemsantal

20190220 hade Värmland 5561 medlemmar mot 5659 vid årsskiftet.
Det ekonomiska utfallet per 20181231 blev 3 464 000 miljoner jämfört med
helårsbudget på 3 560 000 kronor.
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§6

Verksamhetsberättelsen 2018

Styrelsen beslöt fastställa framlagt förslag till verksamhetsberättelse.
Revisorerna deltog och gav inspel till verksamheten.
§7

Ledamot i älgförvaltningsgrupp Vänerbygden

Erik föredrog arbetet med att hitta ett nytt LRF-namn och ordförande till
älgförvaltningsgrupp Vänerbygden. Styrelsen gav Erik och Patrik i uppdrag att
fullfölja nomineringen.
§8

Bondeomsorgsarbetet i Värmland i vår - höjd beredskap
och åtgärder för detta

Vi börjar se att effekterna av torkan 2018 ökar och vi behöver ha tydligare
beredskap än idag och behöver genom Jan Landström aktivera ett
telefonnätverk med slakterier, mejerier och länsstyrelsen för att vara tidigt på.
Vi ska påminna via veckobrevet och till avdelningarnas förtroendevalda via
brev om vikten av att se varandra nu och kolla läget med varandra i bygden.
Vi ska påminna om betesförmedlingen via länsstyrelsen och foderhjälpen på
Facebook.
Vi ska påminna i veckobrevet om möjligheten att använda grödkod 49 istället
för träda i SAM, för att kunna skörda gräs hela säsongen och inte bara efter 15
augusti som gäller för träda, men också poängtera att vara uppmärksam på att
det kan innebära konsekvenser för kompensationsstödet. Jenny Nilsson skriver
detta till nyhetsbrevet.
Lars Johan och Anna utgör resurspersoner från styrelsen till Janne i detta.
Information ut enligt ovan senast 8 mars.
§9

Styrelseupptakt efter stämman

Styrelsen beslutade att genomföra en styrelseupptakt efter regionstämman den
17-18 april och återigen fråga om vi är välkomna till Kulinarika i Västra
Ämtervik.
§ 10

Utmärkelser i samband med regionstämman

Styrelsen beslutade att tilldela regionens högsta förtjänsttecken Silvernålen till
Börje Andersson, Lysvik
Olov Fredriksson, Töcksfors
Maria Lindqvist, Deje

2(4)

PROTOKOLL
2018-11-29

Styrelsen beslutade att utse Södra Näsets LRF till årets avdelning för sitt lokala
engagemang att få markägarna att tillsammans ta kommandot i
kronviltsförvaltningen.
Styrelsen beslutade att tilldela stipendier ur Ingrid och Gustaf Linders
minnesfond till Gunnar Nilsson, Getmossen, Kil, för häst och Christer
Hedberg, Brunskog, för allmänt.

§ 11

LRFs strategiska CAP-positioner

Diskuterades LRFs strategiska positioner för kommande jordbrukspolitiska
programperiod 2021-2027. Konstateras från Norrlandsgruppen, som LRF
Värmland biträder synpunkterna från, att konkurrensförhållandena, regelverk
och tillämpning är inte lika över EU. Det handlar även om olika sanktionsrisker
och tvärvillkor. Märkligt med våtmarksstöd i Norrland. Förenkling måste
märkas på gårdsnivå inte bara i administrationen. Djuren är avgörande för
ekonomin i jordbruket och för den biologiska mångfalden när alternativet är
skog. Viktigt med proportionalitet när det gäller sanktion men även för risk för
sanktion, d v s större risk när du har djur, det bör införas en sanktionströskel
som bygger på procent snarare än antal. Kopplade stöd, kompensationsstödet
kan inte nog betonas vikten av. Vi kan inte acceptera flytt av pengar från pelare
2 till pelare 1. Investeringsstöden är viktiga. Ifrågasätter om Leader skall
finansieras ur landsbygdsprogrammet.

§ 12

Motionsgenomgång

Styrelsen gick igenom de hela 26 inkomna motionerna till regionstämman och
tog fram positioner i yttranden.
§ 13

Övriga frågor

SV Värmland håller årsstämma 14 mars kl 15.30-20.00 på Karlstads
universitet. LRF Värmland har tio mandat. Styrelsen utser som ombud för LRF
Anders Dölerud, Lars Johan Lander, Johan Rydberg, Kikki Ahlstedt Karlsson.
Robert rapporterar in namnen till Bosse Dalmo.
Vår medverkan på Vårvisningen 29-30 mars diskuterades. Vi har av
Lantmännen erbjudits plats Tegelhallen på Alster. Tema att få fler att ge
synpunkter i folkrörelsedialogen. Viktigt att sysselsätta barnen för att få
föräldrarna att stanna. Kikki och Monica har ansvar för Vårvisningen och vår
bemanning.
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Erik lyfte att han tycker att vi skall driva på för att få till ett Mera tall-projekt
även i Värmland med t ex skogsstyrelsen som projektägare.
Lars Johan lyfte frågan om stadgefria lokalavdelningar utan ekonomiskt ansvar
för en kassa. Viktigt att vi uppmanar alla att svar med sina synpunkter i
Folkrörelsedialogen innan 29 mars.
§ 14

Avslutning

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

Justeras

Monica Thörner
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