LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Värmland

PROTOKOLL
2021-03-24

Styrelsesammanträde
Tid

Onsdagen den 24 mars kl 13:00-17:00

Plats

Teams

Närvarande

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

Övriga

Robert Larsson, protokollssekreterare

§1

Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet och hälsade Monica särskilt välkommen i
styrelsearbetet.
§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 22 februari gicks igenom och lades godkänt till
handlingarna.
§5

Konstituering

Regionstyrelsen beslutar
att

välja Erik Forsberg till vice ordförande för LRF Värmland för
kommande verksamhetsår 2021/22,

att

välja Anna-Lena Holm till sekreterare för LRF Värmland,

att

välja Robert Larsson till kassör för LRF Värmland samt
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att

välja Robert Larsson och Patrik Ohlsson som firmatecknare var för
sig på belopp upp till 100 000 kr och därutöver gemensamt
med LRFs medlemschef.

§6

Fördelning av fasta årsarvoden

Regionstyrelsen beslutar
att

regionstyrelsen fördelar 1,75 inkomstprisbasbelopp samt 2,00 kr per
medlem i LRF Värmland 2020-12-31 i åtta delar, där två delar
fördelas till vice ordförande och en del vardera till de sex
ledamöterna.

§7

Uppföljning av regionstämmans beslut

Styrelsen gick igenom åtgärder med anledning av regionstämman beslutade
att

tillsända LRF Media en skrivelse om att kunna välja om man
prenumererar på Land och/eller Land Lantbruk eller Land Skogsbruk
då LRF Medlemsservice i Karlstad möter denna fråga regelbundet,

att

godkänna förslag till riksförbundsstämmomotion om översyn av
älgförvaltningen för stärkt markägarinflytande samt

att

godkänna förslag till riksförbundsstämmomotion om kraftfull
bekämpning av vildsvinsstammen.

§8

Mötesschema

Styrelsen fastställde mötesschema för kommande år enligt följande:
Styrelsemöten
24 mars
7 april
17 maj
16 juni
15 sept
1 december
14 januari
21 februari
Stämma LRF Värmland 2022
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26 mars

Riksförbundsstämmor
25 maj
6-7 oktober
Gemensam kommungruppskonferens
18-19 oktober
Elmia Matbruk
21-24 oktober
Möjlig gemensam styrelse- och personalresa i Västra Sverige
6-8 november
Västsvenska kooperativa idékonferensen
19-20 november
§9

Aktuella näringspolitiska frågor

Kajsa redovisade arbetet med remissen för åtgärdsprogrammet i
vattendirektivet och att det flyter på väldigt väl med gott engagemang.
Erik berättade om kommande upplägg med träffar för att lyfta delar av
skogsutredningens remiss.
Patrik lyfte frågan om upplägget för terminsmötena med länsstyrelsen. Fokus
på färre men spetsigare frågor. Patrik pratar vidare med Janne Landström om
upplägg. Nämndes särskilt By- och Borgviksälven samt Grön infrastruktur.
Patrik och Lars Johan resonerade om regionalt åtgärdsprogram för miljömålen
är utsänt på remiss från länsstyrelsen och dryftade därvid särskilt perspektivet
med Grön infrastruktur ett arbete som tyvärr nu åter verkar väckas till liv.
Torbjörn lyfte arbetet med att få kommunalråd och LRFs kommungrupper att
gemensamt gå in med ett upprop till Riksdag och regering om behovet av rejält
ökade anslag till vägunderhållet då underhållsskulden nu växer snabbt och göra
detta i nära anslutning till infrastrukturpropositionen som lämnas till Riksdagen
den 8 april.
Styrelsen beslutade
att

Lars Johan och Jenny Nilsson tar ansvar för LRF Värmlands
remissarbete med det regionala åtgärdsprogrammet för
miljömålen som är utsänt av länsstyrelsen.
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§ 10

Verksamhetsprioriteringar och ansvarsfördelning 2021/22

Styrelsen diskuterade verksamhetsprioriteringar för LRF Värmland samt
styrelsens ansvarsfördelning inom sig.
LRF Värmlands verksamhetsinriktning 2021
Fastställs av styrelsen den 7 april 2021
Övergripande regionala mål 2021 för LRF Värmland
1. Konkurrenskraft
Medlemmarnas möjlighet att konkurrera med varor och tjänster från den gröna
näringen ska stärkas.
2. Markägarens rätt att själv disponera
Den värmländska jorden och skogen har en viktig roll för en biobaserad
samhällsekonomi och i detta öppnas fler möjligheter för våra medlemmar att
lyckas med sitt företagande. LRF Värmland tydliggör för såväl allmänhet som
beslutsfattare att en stärkt äganderätt är ett viktigt medel för att åstadkomma
önskad samhällsutveckling.
3. Enskilda medlemmen
Det är tydligt för nuvarande och blivande medlemmar vad ett medlemskap i
LRF innehåller och skillnaderna mellan att vara medlem och inte är synliga.
Den hittillsvarande utvecklingen under året har accentuerat behovet av att
uppmärksamma regionens medlemsutveckling.
Bland annat bör styrelseledamöternas respektive lokalavdelningarnas roll i
medlemsrekryteringen ytterligare förtydligas och förfinas under året (även en
del i Hennickehammarsamarbetet nedan kallat NOS).
LRF Värmland gör dessa prioriteringar inför 2021 års verksamhet:
Vattendirektivet (NOS): Det gröna näringslivet ska överleva
nästa cykel under direktivet och ytterst handlar det om att
föreslagna åtgärder måste ha sin bas i rådgivning och frivillighet
istället för i tvingande lagstiftning. Kajsa och Erik ansvariga
• Kommungrupper: Fler kommungrupper ska komma ”på banan”
med en självgående, men av region och personal understödd, egen
verksamhet vilken bl.a. ska medföra att kommungrupperna blir
rustade för att stadgebindas. Torbjörn och Daniel ansvariga
•

•

Lokalavdelningsansvarig: Erik ansvarig.

Det gröna näringslivet i miljöfrågan och konkurrenskraftig
fossilfrihet (NOS): Brukarna av jord och skog ska ses som
•
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miljöhjältar och klimaträddare av myndigheter och
allmänhet. Anna, Kajsa och Lars Johan ansvariga i samarbete med
hållbarhetsambassadörerna.
LRF Värmland har en stor roll i att sätta handlingsplanen för den
värmländska livsmedelsstrategin så att den även engagerar
företagarna inom
primärproduktionen. Anna huvudansvarig med Monica och Kajsa
till hjälp.
•

Infrastruktur: Konsekvenserna av de förändringar som nu
genomförs av samhällets stöttning av det allmänna och enskilda
vägarna samt digital infrastruktur måste tydliggöras för
beslutsfattare och myndigheter, bl.a. att tillgängligheten till många
bygder minskar och förutsättningarna för besöksnäringen
försämras. Torbjörn ansvarig
•

God myndighetsutövning kommunalt: Effektiv och kompetent
miljötillsyn (NOS). Kajsa, Lars Johan och Daniel ansvariga
•

God myndighetsutövning i länet: Länsstyrelsen tar sig an sitt
främjandeuppdrag på ett tydligare sätt så att de får in en annan
kultur. Detta måste ske genom ett modigt ledarskap och att
medarbetare kan sluta vara rädda för att ta sig an
främjandeuppdraget trots att detta är en mer utmanande uppgift
än till exempel kontroll. Länsledningen måste förstå att vi anser att
detta är den högst prioriterade uppgiften för chefen på
Länsstyrelsen. Patrik och Erik ansvariga
•

Äganderätt: Skogsutredningen (NOS) och utredningen om
artskyddsförordningen samt det regionala åtgärdsprogrammet för
miljömålen ska omsättas i linje med medlemmarnas intressen. Lars
Johan, Monica och Erik ansvariga.
•

Viltfrågor: Trycket i viltfrågan inom regionen ökar vilket bland
annat kom till uttryck vid regionstämman. Därför behöver även
viltfrågorna en prioriterad bevakning under 2021. Erik och Daniel
ansvariga.
•

CAP. Påverkan för Värmlands bönder i kommande
programperiod. Patrik och Anna ansvariga
•

•

Omsorg om bonde och djur (NOS). Lars Johan och Patrik
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Styrelsen föreslår därutöver att den 7 april fastställa följande ansvarsfördelning
där namn i fet stil är huvudansvarig för området:
Branschens livsmedelsstrategis handlingsplan – Anna, Monica, Kajsa
Nationella livsmedelsstrategin i Värmland - Anna, Monica, Kajsa
Skogsstrategins regionala handlingsplan – Patrik
Näringarnas kompetensförsörjning – Erik, Daniel
Barn- och ungdomskommunikation– Monica, Anna
Medlemsgruppen medlemsvård- och rekrytering – Torbjörn
Utbildningsansvarig förtroendevalda och medlemmar - Torbjörn
LRF Ungdomen – Kajsa, Daniel
Folkrörelsens utveckling – Erik, Monica och Torbjörn
§ 11

Teams i styrelsen

Ulrika Bertilsson kommer att skicka ut instruktioner och koder för att var och
en i styrelsen skall komma igång med sina nya lrf.se-adresser. Om det mot
förmodan skulle uppstå problem för någon går det bra att kontakta
ulrika.bertilsson@lrf.se
§ 12

Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir den 7 april kl 12.30-14.45. Därefter gemensam
avstämning i Hennickehammargrupperna den15 april kl 13-15.
§ 13

Avslutning

Patrik tackade styrelsen för dagens möte och förklarade det avslutat.
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