LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Värmland

PROTOKOLL
2021-05-17

Styrelsesammanträde
Tid

Måndagen den 17 maj kl 08:00-10:00

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
Robert Larsson, t o m § 8

§1

Välkommen, öppnande

Patrik öppnade styrelsemötet och med särskilt omnämnande av Kajsa
uppmärksammades ett väldigt framgångsrikt arbete från LRFs sida under
remissomgången rörande ny åtgärdsplan för Vattendirektivet.
§2

Val av mötesreferent

Till mötesreferent utsågs Anna Ramebäck.
§3

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§4

Föregående protokoll

Styrelsens protokoll från den 24 mars respektive den 7 april januari gicks
igenom och lades godkända till handlingarna.
§5

Ekonomi

Utfall per sista april 2021: 1 138 000. Budget per sista april 2021: 1 202 000.
Utfall per sista april 2020: 1 319 000.
Skillnaden i utfall mellan 2020 och 2021 förklaras av hög att regionstämman
2021 inte medfört några kostnader för lokal etc.
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§6

Medlemsantal och Ekonomi

5 569 medlemmar (5 025 företagarmedlemmar och 544 personmedlemmar) den
15/2 mot 5 627 medlemmar vid årsskiftet 2020/2021.
§7

Det folkrörelsevårdande arbetet efter Påverkansgruppen

En diskussion företogs som utmynnade i ett tydligt mandat åt de ansvariga
Erik, Monika och Torbjörn att fortsätta arbetet i den anda påverkansgruppen
haft med väldigt breda nätverk och brett engagemang.
Dessutom utmynnade diskussionen i ett uppdrag åt regionchefen att utreda om
och i så fall hur folkrörelsearbetet kan bli föremål för ett gemensamt
utvecklingsarbete i Västra Sveriges alla tre LRF-regioner.
§8

Fast arvode till kommungruppernas ordförande

En diskussion företogs som utmynnade i att det anses både möjligt och
motiverat att införa ett fast årligt arvode till kommungruppernas ordförande.
Beslöts att

med ikraftträdande innevarande verksamhetsår införa ett fast
arvode om 3000 kr/år till LRF Värmlands
kommungruppsordföranden.

Torbjörn, Kajsa och Daniel deltog inte i beslutet.
§9

Inför riksförbundsstämman, del 1

Styrelsen diskuterade sina intressen och ambitioner kring denna formella första
formbundna del av riksförbundsstämman.
§ 10

Månadsvis rapportering via Teams

Styrelsen informerades om vikten av att sköta rapporteringen av
medlemskontakter respektive hållbarhetsaktiviteter samt om den ringa möda
som är förknippad med att göra rapporteringen.
§ 11

Representation i Hennickehammargrupperna

Följande styrelseledamöter ska regelmässigt bjudas in till respektive grupp som
är formerade inom Hennickehammarsamarbetet.
Medlemsgruppen – Torbjörn ansvarig, Monika (dessutom kallas ungdomens
ordförande)
Vattengruppen – Kajsa ansvarig, Erik
Skogsgruppen – Daniel ansvarig, Monika
Kommunal miljötillsyn – Kajsa ansvarig, Torbjörn
Fossilfri konkurrenskraft – Erik ansvarig, Anna, Patrik
Hållbarhet – Patrik
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§ 12

Övriga frågor

Alsterälvens vattenråd
Kajsa ska kontakta Henrik Nisser för att efterhöra hans intresse att representera
LRF i detta vattenråd.
Djurrättsextremism
Torbjörn informerar om förestående informationsaktivitet tillsammans med
polisen i kommungrupperna i västra Värmland. Kajsa är kontaktperson på
motsvarande aktivitet i östra och Anna i norra Värmland i höst.
Träff med skogsstyrelsedistriktet
Daniel ger kort rapport.
§ 13

Avslutning

Patrik tackade styrelsen för dagens möte och förklarade det avslutat.
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