LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Värmland

PROTOKOLL
2021-01-21

Styrelsesammanträde
Tid

Torsdagen den 21 januari kl 08:00-10:00

Plats

Teams

Närvarande

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

Övriga

Jan Landström, protokollssekreterare

§1

Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet.
§2

Val av mötesreferent

Styrelsen beslutade
att

utse Kajsa Edbom till mötesreferent.

§3

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes med några tillägg under övriga frågor.
§4

Föregående protokoll

Styrelsens protokoll från den 30 november gicks igenom och lades godkänt till
handlingarna.
§5

Medlemsantal och Ekonomi

5 573 (5 025 företagarmedlemmar och 548 personmedlemmar) medlemmar
14/1 mot 5 662 medlemmar vid årsskiftet 2019/2020. Siffran för årsskiftet
2020/2021 ännu ej officiell.
Diskussion om att ”ringa ettåringar” inför möte den 22 januari där
medlemsfrågorna ska diskuteras gemensamt i de tre regionerna i västra
Sverige. En tanke som lyfts är att det skulle ge mer energi om
styrelseledamöterna istället la samma tid på att tala med och stimulera
förtroendevalda i lokalavdelningarna.
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§6

Grupperna från Hennickehammar

Ledamöterna har en genomgång av sina respektive intryck. En fråga som ska
utvecklas är hur arbetet mellan dessa grupper och de olika regionstyrelsen ska
synkroniseras.
§7

Vattenremissen

Kajsa redovisar hur arbetet fortlöper. Möten som hållits med kommunerna i
Arvika och Eda beskrivs som en framgång.
§8

Regionala skogsstrategin

Styrelsen beslutade
att

ställa sig bakom det utkast till regional skogsstrategi som nu
framlagts. (Bilaga till protokollet)

§9

Uppdrag granskning mm

Kort diskussion om upplägget för kvällen företogs. Konstaterades att
programmen åtminstone hittills inte föranlett någon omfattande aktivitet i
Värmland.
§ 10

Utvidgat regionalt råd den 26 januari

Kort diskussion företogs rörande deltagande vid detta möte.
§ 11

Nästa ljugarbänk

Torbjörn ansvara för möte i andra halvan av februari som ska handla om det
värmländska vägnätet.
Kajsa ansvarar för det möte som ska hållas i andra halvan av mars och som ska
utgöra en spurt i remissarbetet.
§ 12

Övriga frågor

Diskuterades vilka frågor som LRF bör lyfta särskilt vid nästa möte med
Länsstyrelsen: De utpekade ämnena är Djurskyddsproblematiken,
Översvämningsproblematiken, Barkborresituationen och spridning från
reservat samt Vattendirektivet och det dåligt uppdaterade samrådsunderlaget i
VISS.
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Erik Evestam medverkade och gav en god bild över de nya och fina
möjligheterna med våra stiftelser och arbetet som behöver ske med kriterier
och former för utgivande av stipendier.
§ 13

Nästa möte

Nästa möte är på Teams den 22 februari kl 08:00.
§ 14

Avslutning

Patrik tackade styrelsen för dagens möte och förklarade det avslutat.
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