LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

PROTOKOLL

LRF Värmland

2020-05-18

Styrelsesammanträde
Tid

Måndagen den 18 maj kl 08.30-12.30

Plats

LRF, Köpmannagatan 2, Karlstad

Närvarande

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

Övriga

Robert Larsson, protokollsekreterare
Ulrika Bertilsson, Teamsutbildare, §§ 1-6
Jenny Nilsson, verksamhetsutvecklare, §§ 9-11

§1

Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet och hälsade Ulrika särskilt välkommen.
§2

Val av mötesreferent

Styrelsen beslutade
att

utse Kajsa Edbom till mötesreferent.

§3

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§4

Föregående protokoll

Styrelsens protokoll från den 7 april gicks igenom och lades godkänt till
handlingarna.
§5
Ekonomi och medlemsantal samt ringa ettåringar
5 612 (5 039 företagarmedlemmar och 573 personmedlemmar) medlemmar
12/5 mot 5 662 medlemmar vid årsskiftet
Ekonomiskt utfall per 30 april följer budget väl, en extrakostnad på 140 000
kro nor plus moms, eller 75 % av värdet, belastar resultatet efter avbokningen
av regionstämman på Selma spa i Sunne.
Styrelsen beslutade

Robert Larsson

PROTOKOLL
2020-05-18

att

§6

ligga fast i positionen att alla i styrelsen ringer medlemmar som
varit medlem i ett år detta kvartal och kvartal 3 och att styrelsen
därefter utvärderar arbetet
.
Teamsutbildning

Styrelsen genomförde under två timmar en utbildning under Ulrika Bertilssons
ledning i Teams vårt nya verktyg för möten, filhantering och konversation.
§7

Skrivelse från Säffle Norra LRFavdelning angående regionstämman

Skrivelse från Säffle Norra LRF-avdelning ang regionstämman diskuterades
Styrelsen beslutade
att

anta svar på skrivelse efter vissa justeringar av föreliggande utkast
och ge regionchefen i uppdrag att tillsända avdelningen svaret.

§8

Inför digitala riksförbundsstämman 26 maj

Patrik, Kikki, Torbjörn och Erik är ordinarie fullmäktige från Värmland och
deltar gemensamt från kontoret i Karlstad. Inga särskilda frågor lyftes utöver
ett nyval till förbundsstyrelsen i form av Fredrik Andersson, Arboga, och ett
nyval till ordinarie revisor efter Anders Ramström, Östra Ämtervik, som slutar.
.
§9

LRFs hållbarhetsagenda

Kajsa och Jenny pratade om läget i LRFs hållbarhetsarbete där det går lite
trögare med stöd/material med enkla tydliga budskap från riksförbundet nu
under pandemin. Vi måste driva på detta arbete själva länsvis nu och planera
för egna aktiviteter. Våra två hållbarhetsambassadörer Kajsa Lander och
Cecilia Avelyne erbjuder sig att komma ut till avdelningarnas aktiviteter om de
önskar. Planerar för att bjuda in Jens Berggren till sommarträffen i augusti och
se om även media kan vara intresserat av det upplägget. På
kommungruppsordförandeträff i Västra Sverige19-20 oktober satsar vi på ett
rejält pass om vårt hållbarhetsarbete. Torbjörn föreslog en presentation för
Värmlands kommungruppsordföranden på Teamsmötet i juni.
§ 10

Sommarträff LRF Värmland 2020

Träffen skall ha ett hållbarhetstema med Jens Berggren och våra
hållbarhetsambassadörer. Patrik undersöker möjlighet om Marcus Lundstedt
från We effect och landshövding Georg Andrén kan medverka om hållbart
jordbruk i ett globalt perspektiv. Planeras vidare på nästa möte 26 juni när nya
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten antas föreligga.

2(4)

PROTOKOLL
2020-05-18

§ 11

Träff med Riksdagens Värmlandsbänk

Kontakt är etablerad med Lars Mejern Larsson som är den som håller ihop
Riksdagens Värmlandsbänk. De flesta av dem är inte i Stockholm alls men
några behöver delta i riksdagsarbetet tis-tors eller enstaka debatter osv. Vi
behöver dock inte hålla oss till måndagar och fredagar som är det brukliga utan
kan tänka även andra veckodagar. De har fått en lista med möjliga datum i
vecka 24-26.
Tanken är att hålla till i Grumstrakten och som kompletterande värdskap till
styrelsen är Nikke Lundsten och Göran Johnsen engagerade.
Rubriken som riksdagsledamöterna fått att förbereda sig kring är denna:
”Varför slutar värmländska bönder att producera mat när vi har en
livsmedelsstrategi som strävar efter det motsatta? Vi bedriver en av världens
mest miljömässigt hållbara produktioner men den ekonomiska hållbarheten
lämnar en del i övrigt att önska. Vilka konkreta möjligheter kan vi tillsammans
finna för att förändra detta och vända trenden?”
Styrelsen vill se att hållbarhetsambassadörerna medverkar för att tydliggöra vår
rejäla ansats i hållbarhetsarbetet.
Arbetsgruppen för fortsatt planering är Patrik, Jenny Nilsson och en av
hållbarhetsambassadörerna.
§ 12

Utvecklingsgruppen för ett starkare LRF Värmland

Erik och Torbjörn rapporterade från arbetet och vill planera in ett ytterligare
fysiskt möte för alla ledamöter i kommungrupperna i Värmland i april 2021.
Planerar för kursen Ny som förtroendevald i höst samt även en
valberedningskurs för lokalavdelningarna 25 november. Planerar också för att
genomföra regionstämman 2021 en lördag med liknande upplägg som det var
tänkt 2020. Nästa kommungruppsträff via Teams den 28 maj kl 19.00 med
medverkan av bl a Björn Galant om avtal för naturturism på annans mark.
§ 13

Uppdatering möteskalendern

Planeras för en gemensam styrelse- och personalresa i Västra Sverige 1-3
november. Vi får ta höjd för vår egen planering inför
motionshanteringsstämman i riksförbundet 30/9-1/10.
I övrigt enligt följande:
25 juni – Styrelsemöte, eventuellt som Teamsmöte
20 augusti, 16 september, 8 oktober – Styrelsemöte, sätt av alla dessa dagarna
men alla kommer inte användas utan det kommer bero bl.a. på förberedelserna
inför riksförbundsstämman.
(30 sept – 1 okt – Riksförbundsstämma)

3(4)

PROTOKOLL
2020-05-18

30 november – kl 9.30-21.30, styrelsemöte och ordförandekonferens.
(Jan -21 – sannolikt förstärkt regionalt råd)
24 februari -21 kl 9.30-16 – Styrelsemöte med stämmogenomgång
20 mars -21 – Regionstämma
§ 14

Övriga frågor

Torbjörn manade på att vi funderar mer på hur vi kan använda LRF-experter
för fler digitala möten med medlemmar inom olika områden t ex
försörjningskapacitet på mat för att stärka våra argument hos fler att ta dialogen
i sin vardag om nyttan med ökad svensk livsmedelsproduktion.
Lars Johan lyfte problemen med växande störningar i östra och norra Karlstads
kommun på grund av överutnyttjande av Allemansrätten. Avtal och pengar
eller vägbom är grundalternativen från vår sida. Viktigt att vi känner trygghet i
att ett avtal inte skapar problem för andra markägare.
Lars Johan lyfte behov om att tydliggöra rollerna kring omsorgsarbetet. Janne
Landström är första kontakt in i omsorgsarbetet i LRF Värmland.
Daniel lyfte en fråga om hur plumpt vissa manliga lantbrukare hanterar
kvinnliga medarbetare i lantbrukets företag och organisationer med bl a
sexanspelningar i lantbruket och det är viktigt att vi reagerar starkt och tar
ansvar mot denna jargong. Kanske ett samarbete med Region Värmland. Kikki
och Daniel tittar på hur vi kan jobba vidare med frågan.
Patrik rapporterade om uppföljning av SVT Uppdrag gransknings program om
djurskyddstillsynen. Styrelsen diskuterade vilken rädsla och osäkerhet detta
skapar i branschen och hur vi kan med stolthet bättre förebygga detta..
§ 15

Avslutning

Patrik förklarade mötet avslutat.
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