LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Värmland

PROTOKOLL
2021-02-22

Styrelsesammanträde
Tid

Måndagen den 22 februari 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
Yvonne Andersén §9
Ulrika Bertilsson §9
Robert Larsson §10 f.f.

§1

Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet.
§2

Val av mötesreferent

Styrelsen beslutade
att
§3

utse Lars Johan Lander till mötesreferent.
Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes med några tillägg under övriga frågor.
§4

Föregående protokoll

Styrelsens protokoll från den 21 januari gicks igenom och lades godkänt till
handlingarna.
§5

Medlemsantal och Ekonomi

5 537 medlemmar (4 995 företagarmedlemmar och 542 personmedlemmar) den
15/2 mot 5 627 medlemmar vid årsskiftet 2020/2021.
Styrelsen beslutade
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att

fullfölja arbetet med den ringlista som delats ut men uppdrar åt
regionchefen att organisera detta på ett annat sätt inför kommande
perioder.

§6

LRFs hållbarhetsarbete - Rapport från möte med
ordförandena i Västra Sverige

Patrik inledde ett kort ömsesidigt rapporterande rörande hållbarhetsarbetet samt
från de grupper som format tillsammans med övriga regioner i Västra Sverige.
Beträffande hållbarhetsarbetet specifikt bedöms det angeläget att bibehålla
farten i arbetet visavi allmänheten.
§7

Verksamhetsberättelsen 2020

Styrelsen beslutade
att

fastställa verksamhetsberättelse för 2020 enligt bilaga till
protokollet.

§8

Samtal med regionförbundets revisorer

Regionförbundets revisorer Marie Larsson och Anders Söderberg genomförde
ett samtal med styrelsen.
§9

Inför stämman

Styrelsen diskuterade stämmans upplägg, presentation av
verksamhetsberättelsen, valberedningens respektive beredningsutskottets
förslag inför stämman samt regionförbundets utmärkelser och stipendier.
Styrelsen beslutade
att

tilldela Lisa Hogen, Kil, Roger Nilsson, Säffle, Lars Björsell, Säffle
samt Johan Rydberg, Väse regionförbundets högsta utmärkelse
Silvernålen,

att

utse Väse lokalavdelning till årets lokalavdelning

§ 10

Motioner och skrivelser

Hanteringen av de till regionförbundsstämman inkomna motionerna
diskuterades.
§ 11

Intryck från lokalavdelningarnas årsmöten

Det har överlag varit lite färre deltagare än vanligt men i många fall likväl
breda diskussioner med god delaktighet. Organisationen är dock kraftigt
hämmad av Covidsituationen.
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§ 12

Styrelseupptakt

Kort diskussion företogs. Styrelsen bedömer att en fysisk upptakt inte kan
genomföras innan situationen kring Covid medger det. Ett inledande möte hålls
eftermiddagen onsdagen den 24 mars med preliminärt bokad uppföljning den 7
april.
§ 13

Övriga frågor

Torbjörn rapporterar om diskussion han haft rörande kommungruppernas
framtida roll inom LRF. Frågan ska lyftas specifikt vis styrelsens upptakt.
Torbjörn meddelar att han kommer att delta i en arbetsgrupp i ett projekt som
Post- och Telestyrelsen ska driva inom Värmland.
Patrik informerar om att han tillsammans med Torbjörn och Per ingår i ett
arbete tillsammans med räddningstjänst och Länsförsäkringar om att öka
tillgången på tunnor som kan bidra i släckningsarbete.
Patrik informerar om att SV har stämma 23 mars kl 17:00.
Styrelseledamöterna, exkl Kajsa, är ombud. Erik A Eriksson har avböjt omval
som LRFs representant i SVs valberedning. Lars Johan ska tillfråga Kajsa
Lander.
§ 14

Nästa möte

Nästa möte är en förberedelse inför stämman-träff på Teams.
§ 15

Avslutning

Erik tackade styrelsen för dagens möte och förklarade det avslutat.
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