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Styrelsesammanträde
Tid
Plats

Onsdagen den 19 juni, kl. 19.00--20.40
Telefon

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Kajsa Edbom
Erik Forsberg
Lars Johan Lander
Torbjörn Olsson
Anna Ramebäck
Johan Rydberg
Kikki Ahlstedt Karlsson
Jan Landström, protokollsekreterare
Jenny Nilsson, §§ 60-62

Frånvarande
Övriga
§ 60

Välkommen, öppnande

Patrik öppnar styrelsemötet. Ett tack riktas till Torbjörn för rapporteringen av
länsstyrelsemötet 13 juni.
§ 61

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§ 62

Länets energi- och klimatstrategi med tillhörande Tänk
om-aktivitet

Kort uppföljning och diskussion efter mötet på länsstyrelsemötet förra veckan
genomfördes. Det uttrycks en nöjdhet med den skärpa vi gav frågan fick under
det mötet. Beträffande att svar på Länsstyrelsens remiss fortsätter arbetet enligt
beslut vid styrelsemötet den 13 maj. Beträffande en Tänk om-aktivitet läggs,
efter vissa överväganden, tyngdpunkten vid att genomföra aktiviteten i
samverkan med riksförbundet.
Styrelsen beslutade
att
§ 63

uppdra åt Anna att ta kontakt med Stefan Hellstrand samt Olle
Göransson för att diskutera styrelsens planer.
Arbetet med näringens egna livsmedelsstrategi i
Värmland

Patrik har samrått med Kikki inför mötet.
Styrelsen beslutade
att

uppdra åt Patrik, Anna och Kikki att intensifiera arbetet med
näringens egen livsmedelsstrategi.
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§ 64

Kommungruppsutveckling

Johan rapporterar det förberedelsearbete som pågår av en
kommungruppskonferens i början av oktober. Styrelsen vill ha en skriftlig
avrapportering av kommungruppslyftet inför kommande styrelsemöte.
§ 65

Eventuell sommarträff

Erik rapporterar om de diskussioner som varit inom ”stämmogruppen” med
inriktningen att ha verksamhet kontinuerligt spridd under året för att vårda
engagemanget. Styrelsen ställer sig positiv till att genomföra en sommarträff i
sommar.
Styrelsen beslutade
att
§ 66

uppdra åt ”stämmogruppen” att utreda och planera en sommarträff.
Övriga frågor

Vattendirektivets nästa cykel
Kajsa informerar om vilket arbete som nu ligger framför oss. I den närmaste
tiden finns en möjlighet för oss att ge förslag på inslag i den bank av åtgärder
som länsstyrelsen och vattenmyndigheten laborerar med som möjliga att
föreslå i nästa cykel.
Träffa riksdagsledamöter
En träff med länets riksdagsledamöter under hösten bör förberedas på ett sätt
snarlikt hur förra veckans möte med länsstyrelsen förbereddes.
Leaderprojekt om innovationer
Anna informerar om en studieresa hon varit på i Österrike och har gjort
intressanta iakttagelser om hur man tar miljöhänsyn i skogsbruket där.
§ 67

Nästa möte

Nästa möte är den 22 augusti kl 09:30 på Innovation Park.
§ 68

Mötets avslutande

Patrik förklarade mötet avslutat.
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