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Styrelsesammanträde efter regionstämman
Tid

Kl 16.30-17.30

Plats

Forshaga folkets hus

Närvarande

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

Övriga

Robert Larsson, regionchef och protokollsekreterare
Jan Landström, stf regionchef

§ 15

Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet efter dagens stämma och hälsade Kajsa och
Torbjörn särskilda välkomna in i styrelsearbetet.
§ 16

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§ 17

Val av firmatecknare

Styrelsen beslutade
att
§ 18

till firmatecknare utse Patrik Ohlsson och Robert Larsson upp till
100 000 kronor därutöver i förening med LRF:s medlemschef.
Val av kassör

Styrelsen beslutade
att
§ 19

till kassör för det kommande året utse Robert Larsson.
Val av sekreterare

Styrelsen beslutade
att

Robert Larsson

till sekreterare för det kommande året utse Anna-Lena Holm.
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§ 20

Övriga frågor

Styrelsen har efter regionstämman idag att formulera två motioner till
riksförbundsstämman och verkställa fyra skrivelser och ett dialogmöte för nya
förtroendevalda i avdelningarna. Förslag till riksmotioner tas fram av Janne
Landström och bollas med Anna och Kikki när det gäller granbarkborreregler
kopplat till certifieringskrav, död ved med mera och bollas med Lars Johan och
Torbjörn när det gäller andelsnivåerna för naturreservats huvudmän i enskilda
vägföreningar. Förslagen skall vara slutligt bekräftade av styrelsen den 28 mars
och inskickade senast 29 mars.
När det gäller skrivelserna tar personalen fram förslag för styrelsen att besluta
om den 18 april.
När det gäller dialogmötet fick Johan och Erik i uppdrag att genomföra ett
sådant under april.
Monica Thörner återkommer snarast med bemanningsplan för styrelsens
medverkan i LRFs monter på Vårvisningen.
§ 21

Mötesplanering 2019/20

Styrelsen beslutade om följande styrelsemöteskalender för det kommande året:
17-18 april lunch till lunch. Kulinarika i Västra Ämtervik. Mats Bergling
verksamhetsleder styrelsen i verksamhetsprioriteringar och ansvarsfördelning
inom styrelsen.
13 maj kl 9.30-16. Kikki kollar lokal på Innovation park
18 juni kl 9.30-16 i anslutning till riksförbundsråd via Aktivt möte på kontoret i
Karlstad
22 augusti kl 9.30-16. Kikki kollar lokal på Innovation park
24 oktober kl 9.30-16
2 december kl 9.30-21.30, styrelsemöte och ordförandekonferens.
20 februari 2020 kl 9.30-16
19 mars 2020. Regionstämma LRF Värmland. Uppdrag att utvärdera
alternativa platser till Forshaga folkets hus då det är dåligt med
parkeringsplatser och lokalen saknar dagsljus. Viktigt också med kostnadsbild,
bra läge i länet och god kvalitet på förtäringen vilket Forshaga folkets hus har
på pluskontot.
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§ 22

Avslutning

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

Justeras

Patrik Ohlsson
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