LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Värmland

PROTOKOLL
2020-09-16

Styrelsesammanträde
Tid

Onsdagen den 16 september kl 09:30-17:30

Plats

Karlstad

Närvarande

Erik Forsberg, vice ordförande, Mötesordförande
Patrik Ohlsson, ordförande, §§ 12 f.f.
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson
Daniel Andersson
Lars Johan Lander
Torbjörn Olsson
Anna Ramebäck
Kajsa Edbom

Övriga

Jan Landström, protokollsekreterare
Jenny Nilsson, personal, §§ 12-14, del av

§1

Välkommen, öppnande

Erik öppnade styrelsemötet.
§2

Val av mötesreferent

Styrelsen beslutade
att

utse Kajsa Edbom till mötesreferent.

§3

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§4

Föregående protokoll

Styrelsens protokoll från den 20 augusti gicks igenom och lades godkänt till
handlingarna.
§5

Ekonomi

Kostnadsutfallet per sista augusti är 2 392 kkr jämfört med budget om 2 495
kkr.
§6

Medlemsantal

Medlemsantalet var 5646 vid årsskiftet och 5606 per 200914, ett tapp med sex
medlemmar sedan senaste styrelsemötet.
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§7

Stämmouppdraget om VVO

Erik redovisade att det hittills kommit in ett enda svar på förfrågan som gått ut
till lokalavdelningarna.
Styrelsen beslutade
att

uppdra åt Erik att ge lokalavdelningarna längre tid att inkomma med
synpunkter och i övrigt fortsätta arbetet enligt tidigare plan.

§8

Licensjakt på varg

Erik redovisar den frågeställning som nu ligger på
viltförvaltningsdelegationens bord om att de ska förbereda eventuell licensjakt
efter varg i vinter. Diskussion som ska stödja Erik i hans fortsatta arbete
företogs.
§9

Ordförandekonferens 30 november

Patrik redovisar det aktuella planeringsläget. Hembygdsgården i Forshaga blir
det troliga lokalvalet. Idéer till ämnen är den framtida folkrörelsen och nästa
cykel i vattendirektivsarbetet. Konstateras att det är viktigt att dagen arrangeras
så att styrelseledamöterna hinner delta i alla viktiga delar av
ordförandekonferensen.
§ 10

Resa med övriga styrelser samt personal i Västra Sverige

Efter samråd mellan de tre berörda ordförandena framkommer att det alltjämt
känns angeläget att träffas men att en träff behöver ske inom landet och gärna
inom vår egen geografi. De aktuella datumen är 2-4 november
§ 11

Möte med Länsstyrelsen den 17 november kl 10-12

Styrelsen diskuterade vilka ämnen som känns angelägna att ta upp. Ett är det
som diskuterats tidigare under mötet att Länsstyrelsens service i samband med
rovdjursangrepp försämrats. Ett annat är att informera Länsstyrelsen om hur
arbete för förbättrad vattenkvalitet kan gå till i verkligheten. Andra uppslag är
om de pågående utredningar som berör skog och strandskydd kan vara
intressanta att lyfta.
§ 12

Remissförslag Värmlandsstrategin 2040

Diskuterades hur styrelsen ska lägga upp arbetet med att ta fram sitt producera
sitt remissyttrande.
Styrelsen beslutade
att

uppdra åt Patrik och Anna att utgöra styrelsens arbetsgrupp som tar
fram utkast till remissvar.
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§ 13

Övriga frågor

Konstateras att styrelseledamöterna önskar återstart och repetitionskurs i sitt
användande av Teams.
Erik informerar om att ett projekt i konceptet Mera Tall nu börjar ta fart. Ett
inledande möte kommer att hållas i oktober.
Torbjörn informerar om planeringsläget för tidigare beslutad träff med
Räddningstjänsterna.
§ 14

Motionsgenomgång inför riksförbundsstämman

Styrelsen diskuterade riksförbundsstyrelsens 58 yttranden över de motioner
som inkommit till riksförbundsstämman.
§ 15

Nästa Möte

På Teams kl 14.00 torsdagen den 8 oktober. På det mötet vill styrelsen bl.a.
diskutera kommunikation samt få utbildning om Teams.
§ 16

Avslutning

Erik tackade styrelsen för dagens möte och förklarade det avslutat.
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