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LRF Värmland

PROTOKOLL
2020-06-25

Styrelsesammanträde
Tid

Torsdagen den 25 juni kl 09.00-10.40

Plats

Telefonmöte

Närvarande

Patrik Ohlsson, ordförande
Erik Forsberg, vice ordförande
Daniel Andersson
Kajsa Edbom
Lars Johan Lander
Torbjörn Olsson
Anna Ramebäck

Förhinder

Kristina ”Kikki” Ahlstedt Karlsson

Övriga

Robert Larsson, protokollsekreterare
Erik Evestam, § 6
Sofia Björnsson, jordbrukspolitisk expert LRF, § 12

§1

Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet.
§2

Val av mötesreferent

Styrelsen beslutade
att
§3

utse Anna Ramebäck till mötesreferent.
Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes med några tillägg på övriga frågor.
§4

Föregående protokoll

Styrelsens protokoll från den 18 maj gicks igenom och lades godkänt till
handlingarna.
§5

Medlemsantal samt ringa ettåringar

Medlemsantalet var 5646 vid årsskiftet och 5601 per 20200624, minskningen
är större än riksförbundet senaste månaden men något mindre för första
halvåret.
Styrelsen gick igenom läget med kontakten med medlemmar som varit med i
LRF ett år.

Robert Larsson
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Styrelsen beslutade
att
§6

fortsätta kvartal 3 med att styrelsen ringer ettåringar enligt
fördelning som skickas ut av Robert.
Nuläget i framtagandet av Värmlandsstrategin

Arbetsnamnet är Vi förändrar världen. Remiss kommer ut i början på
september och sista svarsdag blir december till antagande i juni 2021. Några
huvudteman kan vara industrins utveckling, digitalisering, bioekonomi,
besöksnäring, gröna näringar, Karlstads universitet och kompetensförsörjning
(högre utbildningar), vilka infrastruktursatsningar som behövs, stad och
landperspektivet utifrån att Värmland utvecklar sig väldigt olika. Ju längre från
storstaden desto längre tid tar det, välfärdens utmaningar, personalförsörjning,
digitalisering med mera. Blir ganska luddigt generellt och övergripande text för
att ingen ska bli provocerad. Möjlighet för remissinstanser att ta ut svängarna
och ställa frågor om hur detta ska gå till. Patrik tackade Erik Evestam för hans
medverkan.
§7

Reflektioner från riksförbundsråd 22 juni med
förbundsstyrelsens strategiska prioriteringar för
kommande år

Affärsstrategin diskuterades på rådet, bl a stängs Sånga-Säby på obestämd tid
från 1 juli på grund av totalt vikande marknad ända långt in i 2021,
förbundsstyrelsens strategiska plan gicks igenom d v s vilka uppgifter skall det
läggas extra kraft på kommande år; tydligt fokus på väga, mäta, räkna och
förmågan att sätta en egen agenda i det, framtidens folkrörelse tas det omtag
kring i höst, prioriteringar i LRFs påverkansarbete diskuterades liksom EU:s
biodiversitetsstrategi och LRF:s hållbarhetssatsning.
§8

Sommarträffen 2020

Med anledning av regeringens max 50-deltagargräns för offentliga evenemang
lägger styrelsen planeringen för sommarträffen i augusti på is.
§9

Utmärkelserna från regionstämman – hur hanterar vi
dem?

Styrelsen hade tänkt dela ut priserna på stämman vid sommarträffen men
flyttar utdelningen nu som inriktning till ordförandeträffen i november.
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§ 10

Arbetsgrupp för verkställande av stämmouppdraget om
förarbete innan skrivelse till riksförbundet om
viltvårdsområden

Ett brev går nu ut till alla avdelningsordföranden där vi ber om deras
synpunkter med anledning av regionstämmans beslut. Uppdraget är att ta fram
de frågor som behöver förtydligas för att ha ett underlag att skicka till
riksförbundet. En arbetsgrupp tillsätts för att jobba fram förslaget och består av
Erik, Daniel, Janne Landström, Olov Fredriksson, Bertil Forsberg, Christian
Hidén och Sven Ringdahl. Målet är att arbetet skall slutredovisas vid
ordförandeträffen i november.
§ 11

Uppdatering kring läget med den värmländska
livsmedelsstrategin

Då Kikki inte medverkade i mötet fick Robert i uppdrag att be Janne
Landström skicka ut en skriftlig uppdatering om läget i arbetet med
livsmedelsstrategin till styrelsen.
§ 12

Inför riksdagsbänksträff i Grums 26 juni hos Sävsjö
camping, Göran Johnsén och Niklas Lundsten kring läget
med den värmländska livsmedelsstrategin

Sofia Björnsson, riksförbundet, medverkade under punkten och pratade om att
trycka på i politiska kontakter om medfinansiering av LBP på kort, nuvarande
program förlängs två år, och lång sikt, nya landsbygdsprogrammet.
Lönsamheten är en av våra största hållbarhetsutmaningar konstaterar
förbundsstyrelsen. Utan lönsamhet är det omöjligt att jobba med social och
miljömässig hållbarhet.
Allvarligt problem att flera medlemmar inte får lån för att det nu saknas medel
i investeringsstödet. Det behöver skjutas till nya pengar. Kompensationsstödet
och miljöersättningarna är just nu mer skyddade vid de neddragningar SJV
gjort för vissa miljöstöd och projektstöd på grund av extrema felbedömningar i
SJV:s budgetering.
Vikten också att prata om betydelsen av basen i pelare 1 - gårdsstödet och det
kopplade stödet för nötkreatur. Finns krafter i regeringen som vill flytta pengar
från pelare 1 till pelare 2 istället för att höja den nationella medfinansieringen.
Listning av LRFs nuvarande åtgärdsförslag kopplade till livsmedelsstrategin:
1.
2.
3.
4.

Handläggningsgaranti för myndigheter.
Snabba utbetalningar av EU-ersättningar.
Markant minskning av viltskador.
Nationell medfinansiering i CAP-reformen.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Genomför EU-direktiv om otillbörliga handelsmetoder.
Ökat anslag på livsmedelsområdet i höstens forskningsproposition.
Exportavtal med Kina.
Budgetmedel för bekämpning av växtskadegörare.
Resurser för bättre hushållning och försörjning med vatten.
Förbättrad lagstiftning kring olaga intrång m m.
Främjande- och förenklingsuppdrag i fler regleringsbrev.
Förbättrad arbetskraftsförsörjning.
Konkurrenskraftigt växtskydd för svenska odlare.

Patrik tackade Sofia för hennes medverkan.
Styrelsen beslutade att ge Robert i uppdrag att be Jenny bjuda in media till
avslutningen hos Göran Johnsén.
§ 13

Övriga frågor

Styrelsen diskuterade Årets nötköttsföretag med temat innovation. Frågan lösas
via mejl.
Patrik berättade om ett hållbarhetsprestationsprojekt med Stefan Hellstrand i
Kil och Global kunskap i Torsby där LRF Värmland står med som intressent.
Torbjörn berättade om träff igår via Teams med kommungrupperna och våra
hållbarhetsambassadörer Kajsa Lander och Cecilia Avelyne.
Kajsa berättade om det initiativ hon tagit kring skattekväll för skogsägare den 1
juli i samarbete med SV.
§ 14

Avslutning

Patrik förklarade mötet avslutat.
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