LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Värmland

PROTOKOLL
Nr 4/2019
2019-05-13

Styrelsesammanträde
Tid

Tisdagen den 13 maj, kl 09.00- -16.10

Plats

Innovation Park, Karlstad

Närvarande

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

Frånvarande

Kikki Ahlstedt Karlsson

Övriga

Jan Landström, protokollsekreterare
Jenny Nilsson

§ 41

Välkommen, öppnande

Patrik öppnar styrelsemötet.
§ 42

Val av protokolljusterare

Lars-Johan valdes till protokolljusterare och nyhetsbrevsrapportör.
§ 43

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§ 44

Föregående protokoll

Protokoll från 20190417 godkändes och lades till handlingarna.
§ 45

Ekonomi och medlemstal

Budget t o m 20190430 är 1 250 000 kr. Utfall t o m 20190430 är 1 359 000 kr.
Medlemsantal: Per den 30 april hade regionen 5593 medlemmar.
§ 46

Länets energi- och klimatstrategi

Patrik och Jenny Nilsson informerar om det hittillsvarande arbetet. Kritiken
mot hur länsstyrelsen hittills fört processen är omfattande. En avgörande brist
är det bland annat att det saknas en samlad hållning som tar ett helhetsgrepp
över det regionala skogsprogrammet, livsmedelsstrategin och klimatstrategin.
Styrelsen beslutade
Robert Larsson
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att

uppdra åt Patrik och Kajsa att leda styrelsens fortsatta arbete med
regionförbundets remissyttrande framåt samt att

att

uppdra åt Anna och Erik bereda frågan om ”Tänk om-aktivitet” i detta
ämne.

§ 47

Remiss LRFs Landsbygdsstrategi

Patrik har deltagit i arbetet och redovisar hur det fortgått.
Styrelsen beslutade
att

regionförbundet ska sända in två av de skrivelser som följde av
regionförbundsstämman, om enskilda vägar respektive dämmen,
som inspel på remissen.

§ 48

Status på våra skrivelser till LRF riks och Länsstyrelsen

Skrivelsen rörande CDB besvarad.
Styrelsen beslutade
att

komplettera tidigare aktiviteter genom att även tillsända MSB den
skrivelse rörande dämmen som upprättades i anledning av
regionförbundsstämman förstärkt med information om varför frågan
i aktuell just nu.

§ 49

Frågor att ta upp med Länsstyrelsen

Följande frågor bedöms vara aktuella att lyfta:
•
•
•
•
•
•
•

Klimatstrategi
Regionalt skogsprogram
Livsmedelsstrategi
Grön infrastruktur
Bombmurklehanteringen
Skrivelsen rörande dämmen
Få information om länets resurser inom Landsbygdsprogrammet och till
viltskadeersättningar. Särskilt intresse för RAS, investeringsstöd och
utbetalningsläget.

Styrelsen beslutade
att

uppdra åt regionchefen att sätta igång förberedelser i samverkan
mellan ansvariga ledamöter och berörd personal inom dessa frågor.
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§ 50

Utbildning av nya förtroendevalda den 20 maj

Johan och Erik redovisar att och hur utbildningen kommer att genomföras.
Kommande år kommer den att genomföras tidigare under året.
§ 51

Fördelning av kommungrupper och avdelningar bland
styrelsens ledamöter

Styrelsen diskuterar sig fram till följande förslag på ansvarsfördelning
Kommungrupper
Torbjörn:

Arvika, Eda, Årjäng

Lars-Johan: Filipstad, Hagfors
Erik:

Grums

Patrik:

Munkfors, Forshaga

Johan:

Karlstad

Kajsa:

Kristinehamn, Storfors

Anna:

Sunne, Torsby

Kikki:

Säffle, Kil

Varje styrelseledamot ansvarar för kontakter med lokalavdelningarna inom
respektive kommun.
Styrelsen beslutade
att

fördela styrelseledamöternas kontaktansvar med kommungrupper
och lokalavdelningar enligt ovan.

§ 52

Årets nötköttsproducent

Styrelsen beslutade
att

nominera Henrik Karlsson, Sörby gård, Kil samt

att

uppdra åt Patrik att utforma motivering

§ 53

Uppföljningsmodell styrelsebeslut

Frågan bordlades.
§ 54

Information om styr- och kontrollkort

Janne och Jenny informerar kort.
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§ 55

Fastställande av ansvarsfördelning efter mötet på
Kulinarika

Styrelsen beslutade
att

fastställa den fördelning som gjordes preliminärt vid styrelsemötet
den 17 april och som uttrycks i protokoll 4 – 2019.

§ 56

Övriga frågor

Räddningstjänstmöte den 8 maj
Lars-Johan, Torbjörn och Patrik redovisade från mötet. Samverkan mellan
olika aktörer, inte minst lantbruket, är centrala för att utveckla arbetet.
Skrivelse om effekter för medlemmarna 2019 av torkan 2018
Uppdra åt Erik att bereda en sådan skrivelse till riksförbundsstyrelsen.
Ansvarsområdena LRFs företagarutvecklingsarbete och FoU samt
Branschråd
Anna redovisar hur hon tänkt lägga upp arbetet inom dessa ansvarsområden.
LRF Ungdomen
Johan initierar en diskussion inför en kommande träff med LRF Ungdomen.
Vattenskyddsområdesbildning
Torbjörn informerar om det aktuella arbetet i Arvika.
§ 57

Stämmogenomgång

Stämmoboken genomgicks.
§ 58

Nästa möte

Nästa möte är den 22 augusti kl 09:30 på Innovation Park
§ 59

Mötets avslutande

Styrelsen tackade varandra för tillsammans och Patrik förklarade mötet
avslutat.

Justeras

Patrik Ohlsson

Lars-Johan Lander
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