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Styrelsesammanträde
Tid

Onsdagen den 7 april kl 12:30-14:45

Plats

Teams

Närvarande

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

Övriga

Janne Landström, protokollssekreterare

§1

Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet och hälsade Monica särskilt välkommen i
styrelsearbetet.
§2

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§3

Nästa möte med Länsstyrelsen

Patrik redovisar förslag utarbetat sedan senaste styrelsemötet. LRF ska föreslå
att mötet ska ta vid i den diskussion Landshövdingen inledde vid
regionförbundsstämman kring vikten av inflytande för de människor som
berörs av en förd politik och förvaltning. I ”våra” sammanhang handlar det
bland annat om att utveckla en verklig frivillighet vid reservatsbildningar, en
delaktighet från berörda vid tillståndsprövningar av dammar, ett beaktande
även av socioekonomiska och ekonomiska faktorer inom rovdjurspolitiken
samt ytterligare ett antal aspekter där våra medlemmar berörs direkt av
Länsstyrelsens verksamhet.
§4

Verksamhetsprioriteringar och ansvarsfördelning 2021/22

Styrelsen följde upp diskussionen från föregående styrelsemöte och fastställde
följande verksamhetsprioriteringar för LRF Värmland samt styrelsens
ansvarsfördelning inom sig.
LRF Värmlands verksamhetsinriktning 2021
Övergripande regionala mål 2021 för LRF Värmland
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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 Hennickehammar samarbetet 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
miljöhjältar och klimaträddare av myndigheter och allmänhet. Erik,
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.
•
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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. Daniel, 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

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 – Monica, Daniel
Folkrörelsens utveckling – Erik, Monica och Torbjörn
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Samtliga styrelseledamöter välkomnas att delta i de grupperingar som är
formerade inom Hennickehammarsamarbetet utifrån ansvarsområden enligt
ovanstående och intresse. Följande personer är dock ansvariga för att hålla
samman arbetet mellan sådan arbetsgrupp och regionförbundsstyrelsen.
Medlemsgruppen – Torbjörn
Vattengruppen – Kajsa
Skogsgruppen – Daniel
Kommunal miljötillsyn – Kajsa
Djurrättsextremism – Patrik
Fossilfri konkurrenskraft – Erik
Hållbarhet – Patrik
§5

Avslutning

Patrik tackade styrelsen för dagens möte och förklarade det avslutat.
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