LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Värmland

PROTOKOLL
2020-10-08

Styrelsesammanträde
Tid

Torsdagenn den 8 oktober kl 14:00-16:30

Plats

Teams

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Erik Forsberg, vice ordförande
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson
Daniel Andersson
Lars Johan Lander
Torbjörn Olsson
Kajsa Edbom

Anmält
förhinder
Övriga

Anna Ramebäck

§1

Jan Landström, protokollsekreterare
Ulrika Bertilsson
Sofia Björnsson, §6
Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet.
§2

Val av mötesreferent

Styrelsen beslutade
att

utse Erik Forsberg till mötesreferent.

§3

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§4

Föregående protokoll

Styrelsens protokoll från den 16 september gicks igenom och lades godkänt till
handlingarna.
§5

Medlemsantal

Medlemsantalet var 5646 vid årsskiftet och 5596 per 201005, ett tapp med tio
medlemmar sedan senaste styrelsemötet.
Diskussion företogs om utmaningen i att verkligen få ringt de medlemmar som
står inför att påbörja sitt andra år som medlemmar. Styrelsen avser att återuppta
denna diskussion tillsammans med övriga två regionstyrelser i Västra Sverige
när dessa träffas den 2-4/11.

PROTOKOLL
2020-08-20

§6

Information om CAP

Sofia Björnsson, expert jordbrukspolitik och landsbygdsutveckling, medverkar
informerar om CAP.
§7

Påverkansgrupp

Styrelsens tidigare beslut om uppdraget åt denna grupp har löpt ut. Fråga
uppstår om hur det nu pågående arbetet ska fortsätta.
Styrelsen beslutade
att

arbetet ska fortgå på samma sätt som hittills fram till och med att
styrelsens samlas efter regionförbundsstämman 2021.

§8

Kommungruppsarbetet

Torbjörn informerar om översiktlig inriktning på det fortsatta arbetet. Bland
annat om ett lite förändrat arbetssätt i samverkan mellan personal och
kommungrupp.
§9

Riksförbundsstämman

Kort diskussion om intrycken från stämman. I allt väsentligt blev stämman
givet sina förutsättningar en framgång i de flesta avseenden. LRF Värmland
har dessutom all anledning att vara nöjda med stämmans beslut och
ställningstaganden. Dessa ska kommuniceras ytterligare.
§ 10

Riksförbundsråd

Patrik gav kort rapport.
§ 11

Övriga frågor

Daniel Andersson deltar vid norrlandsgruppens höstkonferens.
§ 12

Nästa Möte

Onsdagen den 11 november kl 08.00 håller vi ett avstämningsmöte inför möte
med Länsstyrelsen.
§ 13

Teamsutbildning

Ulrika Bertilsson genomför utbildningspass i Teams med styrelsen.
§ 14

Avslutning

Patrik tackade styrelsen för dagens möte och förklarade det avslutat.
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