LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Värmland

PROTOKOLL
2020-08-20

Styrelsesammanträde
Tid

Torsdagen den 20 augusti kl 08.00-09.30

Plats

Teamsmöte

Närvarande

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

Förhinder

Kajsa Edbom

Övriga

Lisa Värnefors Borell, LRF Ungdomens ordförande
Robert Larsson, protokollsekreterare
Jan Landström, personal

§1

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 24 juni gicks igenom och lades godkänt till
handlingarna.
§5
Medlemsantal
Medlemsantalet var 5646 vid årsskiftet och 5610 per 20200820, en ökning med
nio medlemmar över sommaren.
§6

Nationell MO-konferens

Torbjörn lyfte att han deltar på nationell Medlems- och organisationskonferens
nästa onsdag-torsdag 26-27/8 och undrade om någon har något särskilt
medskick. Patrik betonade betydelsen av att nu så snabbt som möjligt återstarta
Robert Larsson
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folkrörelsen och göra det roligt, enkelt och meningsfullt att vara förtroendevald
i LRF.
§7

Sätt fart på LRF Värmland igen

Styrelsen diskuterade läget i pandemin och beslutade att sända följande brev
till lokalavdelningar och kommungrupper:
En stor del av meningen och nyttan med LRF riskerar att gå förlorad om vi
fortsätter in i hösten på samma passiva sätt som vi gjorde i våras.
LRF-möten är ingen allmän sammankomst och har inga storleksförbud riktade
mot oss.
Regionstyrelsen finner det oerhört angeläget för att leva meningen med LRF att
återupptar vår normala goda aktivitetsnivå snarast med beaktande av följande:
Det är allas ansvar att hindra spridning av Covid-19. Håll avstånd till andra
både inomhus, boka gärna en större lokal där vi regionalt är beredda att stå för
merkostnaden, och utomhus där vi kan ordna många fler aktiviteter än idag.
Vi har många duktiga entreprenörer på landsbygden som kan lösa maten till
mötet på coronasäkert sätt. Många av dessa är med och skapar en levande
landsbygd!
Stanna hemma när du är sjuk, känner du dig sjuk med symtom som snuva,
hosta eller feber ska du låta bli att träffa andra.
Tvätta händerna ofta! Smittämnen fastnar lätt på händer, tvätta därför händerna
ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Låt bli att handhälsa och
krama andra än dem du bor ihop med.
Handsprit! Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda
handsprit med minst 60 % alkohol. LRF Värmland ersätter utlägg för handsprit
på LRF-aktiviteter i länet mot kvitto.
Kvitton skickas till: LRF Västra Sverige, Box 114,
532 22 Skara. Ange vem som lagt ut pengarna, person eller lokalavdelning.
Hosta och nys i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun.
Lycka till med skörd, sådd och kommande aktiva LRF-höst med glädje och
spänst i det värmländska lantbrukets tjänst!
Regionstyrelsen LRF Värmland
§8

Utbildningsdag med Räddningstjänsterna och
kommungrupperna i Värmland

Torbjörn presenterade tankar om att i november ha en utbildningsdag med
Räddningstjänsterna i länet och LRFs kommungrupper bland annat kring vilka
dokument som behöver finnas på företaget för att underlätta en räddningsinsats

2(4)

PROTOKOLL
2020-08-20

samt vad räddningstjänsten i övrigt önskar för att underlätta insatser. Styrelsen
bejakade initiativ och uppdrog till Torbjörn att arbeta vidare med det
tillsammans med dem han önskar i en arbetsgrupp.
§9

Uppföljning av träffen med Värmlandsbänken och fokus
på svensk medfinansiering i kommande CAP-period 20212027

Patrik har skrivit ett utkast till brev till hela Värmlandsbänken som deltog i vår
utbildningsdag i Grums 25 juni. Fokus på personligt tilltal och att man förstår
sammanhang mer konkret för att man har sett det själv. Inte bara stora siffror
och nationellt sammanhang. Särskilt trycka på i kontakter med Miljöpartiet –
om att en sänkt medfinansiering från Sveriges sida av CAP är ett direkt hot mot
miljöarbetet i svenskt jordbruk och i kontakten med Socialdemokraterna trycka
på att det också är ett direkt hot mot jobben i hela Värmland.
Styrelsen beslutade
att

skicka brevet till varje riksdagsledamot samt som ett öppet brev i
våra kanaler samt att kontakta Värmländsbänken personligen
inom en vecka enligt följande:

Patrik- Arman Teimouri, Runar Filper och Marlene Lund Kopparklint
Erik- Kjell-Arne Ottosson
Anna- Lars Mejern Larsson
Kikki- Mikael Dahlqvist och Håkan Svenneling
Lars Johan- Daniel Bäckström
Daniel- Pål Jonson
Torbjörn- Gunilla Svantorp
§ 10

Årets nötköttsföretag

Efter diverse förändringar i situation hos tänkbar nominerad som Årets
nötköttsföretag beslutade styrelsen efter samråd med Värmlands
nötköttsproducenter
att
§ 11

inte dela ut något pris 2020.
Styrelse- och personalresa i Västra Sverige

Styrelsen diskuterade styrelse- och personalresa i Västra Sverige 1-3 november
med tanke på pandemiläget och konstaterar att någon utlandsresa inte är möjlig
i år men att det går att hitta god inspiration även inom Sveriges gränser och
beslutade därför
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att
§ 12

uppdra åt ordförande och regionchef att planera vidare utifrån det.
Nya nätverk-projektet i Värmland

Mats Bergling lämnar, efter 16 år, LRF som anställd den 30 september för att
bli skolledare i Åmåls kommun. Susanna Jordan, Örebro kommer att överta
ansvaret för verksamheten i projektet i Värmland fram till 30 juni 2021.
Torbjörn gavs i uppdrag av styrelsen att söka kontakt med Susanna för att
diskutera möjliga projektinsatser i Värmland.
§ 13

Övriga frågor

Andra söndagen i september i år 13 september går en marsch för att minnas
den flyktingström som gick över norsksvenska gränsen under andra
världskriget och för att högtidlighålla 75 år av gott gränssamarbete. Patrik tar
ett initiativ i länet kring en marsch med landshövding med flera för att ödmjukt
och stillsamt högtidlighålla det nära samarbetet och den öppna gränsen mellan
Sverige och Norge.
Erik informerade om arbetet med programråd på Lilleruds
naturbruksgymnasium bland annat med svårigheter att få ut praktikanter på
gårdar med tanke på deras bristande kunskaper/erfarenhet och förser Daniel
med underlag för hur samrådet kan fungera bra inför Daniels insats på Södra
Viken.
Lars Johan meddelade att han till nästa möte ska uppdatera sig kring hur
vandringslederna i länet fungerar i förhållande till Allemansrätten samt hur
länsstyrelsens arbete med Grön infrastruktur förflyter.
Patrik meddelade att nästa dialogmöte med länsledningen blir den 17 november
kl 10-12.
§ 14

Avslutning

Patrik tackade styrelsen för dagens möte och förklarade det avslutat.
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