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Styrelsesammanträde
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Plats

Teams

Närvarande

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

Övriga

Robert Larsson, protokollssekreterare

§1

Välkommen, öppnande

Patrik hälsade välkommen och öppnade styrelsemötet.
Anna berättade om den tragiska dödsolyckan vid arbete deras mjölkföretag och
hur de hanterat sorgearbetet efter den vidare. Styrelsen sände sina varma
omtankar till Anna med familj, den förolyckades familj och övriga drabbade.
§2

Val av mötesreferent

Till mötesreferent utsågs Torbjörn Olsson.
§3

Föredragningslistans godkännande

Föredragningslistan godkändes.
§4

Föregående protokoll

Styrelsens protokoll från den 17 maj gicks igenom och lades godkänt till
handlingarna.
§5

Ekonomi

Utfall per sista maj 2021: 1 434 000. Budget per sista maj 2021: 1 502 000.
Utfall per sista maj 2020: 1 573 000.
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§6

Medlemsantal och Ekonomi

5 576 (5 030 företagarmedlemmar och 546 personmedlemmar) medlemmar 8/6
mot 5 627 medlemmar vid årsskiftet 2020/2021.
§7

Kommungrupperna

Vi ligger nu stabilt på ca 30 deltagare i varje månadsmöte med
kommungrupperna. Kommungruppsmötenas teman inför hösten lyftes; bland
annat hur jobbar vi med livsmedelsstrategin i kommunen framåt så det blir
handling på gårdsplan utifrån Riksdagsbeslutet 2017, miljötillsyn – taxor och
kvalitet, mediautbildning för att synliggöra kommungruppernas arbete än
bättre, artskyddsutredningen för lokal politikerpåverkan uppåt i systemet,
erfarenheter efter tragiska olyckor på gårdar. Styrelsens inspel för fler teman
skickas till Torbjörn.
§8

Sprutmunstycken till gödseltunnor för brandbekämpning

Patrik informerade om att Länsförsäkringar har testat sprutmunstycken till
gödseltunnor på Hillringsberg och Sörby under våren. Nu köper LF in 12
stycken till Värmland för att spridas och finnas tillgängliga för den händelse
det blir skogsbrand. Det blir också ett samarbete mellan Maskinringarna
Värmland och Örebro.
§9

Bättre mobiltäckning i Värmland

Torbjörn sitter med i ett pilotprojekt med Post- och telestyrelsen för bättre
mobiltäckning genom att initialt lokalisera bristerna i Värmland och jämföra
det med operatörernas bild. Kommunerna och Telia, Tele2 och Telenor deltar. I
Årjäng har LRF engagerat sig rejält. I Torsby och Filipstad har Hemtjänst och
Räddningstjänst gjort täckningsundersökning. I Karlstad mer oklart hur arbetet
drivs. Projektet ska vara slut i september och då ska operatörerna redovisa en
handlingsplan för att förbättra mobiltäckningen. Betonades att det är viktigt att
anmäla ofta, helst varje vecka, till operatören att täckningen brister. 2- och 3Gmaster monteras ned nu och de 4G-master som sätts upp har kortare
täckningsområde, liksom 5G.
§ 10

Politikerkontakter

Vi har genomfört ett möte med nio riksdagsledamöter i Västra Sverige om
propositionen för moderna elnät där bl a samrådsplikten föreslås slopas för
nätbolagen upp till 130 kV-nätet för att påskynda nödvändig utbyggnad av
elnätet. LRF driver på vidare för en övergång till marksnål teknik. Patrik
bearbetar särskilt Kjell-Arne Ottosson inför utskottets behandling nästa vecka.
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Daniel informerade inför kommande politikermöte hemma hos honom med
Värmlandsbänken om skogsutredningens betydelse för den enskilda
skogsägaren. Särskilt fokus på socialdemokraterna.
Artskyddsutredningen diskuterades för vidare politiska kontakter.
Patrik gick igenom nuläget kring prioriteringar i kommande CAP 2023-2027
inför eventuellt beslut i Bryssel i slutet av månaden och därefter byggande av
ett svenskt införande. Styrelsen beslutade
att

§ 11

Patrik med stöd av Anna tar den svenska medfinansieringsfrågan
i budget 2022, för att nyttja medlen från EU, fullt ut, vidare i
politikerkontakter under sommaren.
Övriga frågor

Anna rapporterade om omtag i den värmländska handlingsplanen för
livsmedelsstrategin med måldatum 15 november där alla inblandade aktörer
ska vara nöjda med dess innehåll.
Monica berättade om planering inför träff med studie- och yrkesvägledare i
oktober med studiebesök på Stöpafors ihop med LRF Ungdomen. Lillerud och
Södra Viken är också med.
Monica får i uppdrag att sondera förutsättningarna för oss att medverka med
inslag om det gröna näringslivet vid lärarutbildningarna vid Karlstads
universitet. Daniel och Lars Johan uttryckte sin vilja att medverka till att detta
blir av.
Patrik rapporterade från möte med regionalt skogsforum, Länsstyrelsen,
Region Värmland, skogsstyrelsen, LRF, Stora, SNF. Regeringens uppdrag
handlar om en växande skoglig bioekonomi, SNF har en annan målbild. Så nu
fastställs det regionala skogsprogrammet av alla aktörer utom SNF. Under
hösten kommer programmet att kommuniceras på olika sätt. Regionala
utvecklingsnämnden förväntas ställa sig bakom det i höst vilket underlättar
förutsättningar för regional medfinansiering framåt. Kan bli en del utmaningar
framåt mellan detta offensiva dokument och länsstyrelsens egen
naturvårdsplan.
Anna informerade om arbetet med en ny vision för Leaderområdet Växtlust
med sju kommuner inför kommande programperiod.
Styrelsen diskuterade utfallet av sitt möte med länsledningen förra veckan.
Torbjörn lyfte översvämningsproblematikens utmaningar och att de måste lösas
så att vi inte återigen vid nästa översvämning konstateras att inget gjorts för att
undvika dem/minimera skadorna av dem och styrelsen diskuterade därför att
lyfta in den bredare med externa gäster vid nästa styrelsemöte.
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Daniel lyfte remissen för Miljödepartementets förslag till ”Ett förbättrat
genomförande av MKB-direktivet” och konsekvenser det kan få när bl a små
husbehovstäkter blir anmälningspliktiga.
Torbjörn lyfte att prisutdelning för företagare i Nya nätverk för ökad
integration på landsbygden i Värmland kommer att ske i juli vilket vi kommer
att kommunicera i våra mediekanaler.
§ 12

Nästa möte

Styrelsen fastställde inriktningen att nästa styrelsemöte blir fysiskt den 15
september. Patrik informerade också om att den gemensamma styrelse- och
personalresan i Västra Sverige blir den 7-9 november till Finland.
§ 13

Avslutning

Patrik tackade styrelsen för dagens möte och förklarade det avslutat.
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