LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Värmland

PROTOKOLL
2020-11-30

Styrelsesammanträde
Tid

Måndagen den 30 november kl 13:00-16:30

Plats

Teams

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Erik Forsberg, vice ordförande
Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson
Daniel Andersson
Kajsa Edbom
Lars Johan Lander – §6 f.f.
Torbjörn Olsson
Anna Ramebäck

Övriga

Jan Landström, protokollssekreterare
Robert Larsson

§1

Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet.
§2

Val av mötesreferent

Styrelsen beslutade
att
§3

utse Daniel Andersson till mötesreferent.
Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§4

Föregående protokoll

Styrelsens protokoll från den 8 oktober gicks igenom och lades godkänt till
handlingarna.
§5

Medlemsantal

Medlemsantalet var 5662 vid årsskiftet och 5590 per 201123, ett tapp med sex
medlemmar sedan senaste styrelsemötet.
Kort diskussion om att ”ringa ettåringar” företogs för att ge Patrik och Torbjörn
inspel till det möte de ska delta vid 22 januari där medlemsfrågorna ska
diskuteras gemensamt i de tre regionerna i västra Sverige.
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§6

Budget

Styrelsen beslutade
att

anta framlagt förslag till budget med en omslutning av 3 605 000 kr.

§7

Soppluncher

Patrik redovisade en idé om att kunna organisera fram lite mer digitala
medlemskontakter i dessa tider när vi inte träffas fysiskt. En diskussion pågår
med LRF Ungdomen om att tillsammans med dem försöka ordna ett
luciafirande. Andra tänkbara teman är att följa upp årets motionshantering på
riks vid ett möte i januari respektive att senare uppmärksamma alla de olika
utmärkelser som inte blivit utdelade under 2020.
Styrelsen beslutade
att

uppdra åt Patrik att fortsätta sin planering med LRF Ungdomen om
ett arrangemang den 14 december.

§8

Linders fonder

Patrik ger en kort rapport som i sammanfattning innehåller att båda fonderna
utvecklas väldigt väl och att det sannolikt finns utdelningsutrymme ur båda
fonderna.
§9

Regionförbundsstämman 2021

Med tanke på läget rörande Covid så är planerna på en ´vanlig´
regionförbundsstämma i mars –21 skrinlagda. För att ansvarsfullt hantera
regionförbundets ekonomi är därför lokaler och annat som riskerar skapa sanka
kostnader avbokade. I övrigt gäller att en hel del måste hållas öppet men en
kontinuerlig diskussion som inbegriper lokalavdelningarna behöver föras under
vintern. En sådan ska inledas redan under kvällens ordförandeträff.
§ 10

Kvällens ordförandeträff

Kort diskussion om upplägget för kvällen företogs.
§ 11

Efter mötet med Länsstyrelsen den 17 november

Kort diskussion företogs om vilket lärande som kan ske. En slutsats är att lyfta
färre ämnen.
§ 12

Aktuellt kring djurrättsaktivism och djuromsorgsarbetet

Arbetet kring djurrättsaktivism pågår med ganska hög fart i hela organisationen
just nu. Bland annat har en nationell konferens genomförts som ett första led i
framtagandet av en handlingsplan för hur LRF ska agera i frågor om
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djurrättsaktivism. Denna handlingsplan ska inbegripa allt från det medlemsnära
lokala arbetet till det näringspolitiska arbetet som syftar till ändrad lagstiftning.
Beträffande djuromsorgsarbetet skönjes en försiktigt ökning av antalet som
kontaktar oss. Konstateras att nyckeln ligger i att vidmakthålla våra goda
kontakter med Länsstyrelsen. Frågan kräver dock fortsatt uppmärksamhet av
styrelsen.
§ 13

Efter Hennickehammar

Arbetet i de sex ämnena; Vattendirektivet, Skoglig näringspolitik,
Medlemsutveckling & -vård, Djurrättsaktivism, Fossilfri konkurrenskraft
respektive Hållbarhet diskuterades.
Diskussionerna rörande Medlemsutveckling & -vård och Djurrättsaktivism
redovisas i detta protokolls §§ 5 respektive 12. Arbetet med Skoglig
näringspolitik bedöms ha fått en flygande start, bl.a. med stöd i den viktiga
uppgift den idag presenterade skogsutredningen utgör. Ett stort mervärde av att
träffa de med motsvarande styrelseansvar i de andra regionstyrelserna uttrycks.
Motsvarande gäller att de som arbetade med Vattendirektivet på
Hennickehammar snabbt formerade sig som en grupp med en väldigt konkret
handlingsplan och bedömningen är att de ligger i fas i genomförandet av
denna. Arbetet med Fossilfri konkurrenskraft har ännu inte lyft men styrelsen
konstaterar att en nu kommande uppgift är att engagera sig i och påverka hur
LRF nationellt avser arbeta med frågan under -21. Beträffande frågan/gruppen
Hållbarhet konstateras att ingen ledamot i styrelsen deltog i det arbetet under
dagarna i Hennickehammar. Styrelsen bedömer att Hållbarhet som rubrik i
detta sammanhang är lite för övergripande samtidigt som Hållbarhet egentligen
är ett centralt innehåll i alla de övriga gruppernas uppgift. Slutligen diskuterar
styrelsen att Kommunal miljötillsyn är en aspekt på våra medlemmars
företagande som behöver ytterligare uppmärksamhet.
Styrelsen beslutade
att

samstämmigt med ställningstaganden i Hallands respektive Västra
Götalands styrelse bejaka att Hållbarhet inte ska utgöra en
självständig grupp i det fortsatta arbetet utan istället vara en central
komponent i alla gruppers arbete,

att

samstämmigt med ställningstaganden i Hallands respektive Västra
Götalands styrelse föreslå att en grupp med rubriken Kommunal
miljötillsyn bildas att föreslå Kikki med stöd av Torbjörn och Kajsa
som särskilt ansvariga i denna, samt

att

samtliga dessa grupper ska redovisa hur långt de kommit inom sina
respektive områden vid ett gemensamt möte med övriga
regionstyrelser och personal den 25 januari.
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§ 14

Övriga frågor

Torbjörn ger kort rapport om hur arbetet kommungrupperna fortlöper.
§ 15

Nästa möte

Ett kortare möte på Teams för att stämma av verksamheten bestäms till den 21
januari kl 09:00. Då behöver Diamantutredningen och nästa länsstyrelsemöte
diskuteras.
Den 24 februari 2021 är ett reguljärt styrelsemöte inplanerat.
§ 16

Avslutning

Patrik tackade styrelsen för dagens möte och förklarade det avslutat.
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