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Regionförbundsstämma
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LRF VÄRMLAND

Tid

Klockan 18.00–22.30

Plats

Digital stämma ledd från
Stockholm och Karlstad
96 fullmäktige av 104, samt press,
gäster och personal, inalles 144
uppkopplade.

Närvarande

§1 Stämmans öppnande
Regionförbundets ordförande Patrik Ohlsson hälsade de närvarande välkomna med följande
anförande:
De rimliga förväntningarnas stigande förnöjsamhet.
35 500 träffar på 0,55 sekunder det får man ändå anse vara ganska bra. Jag kan inte vara
missnöjd när det går så lätt att söka information nu för tiden. Jag söker på ” de stigande
förväntningarnas missnöje”. Kanske hänger de ihop talesätten ” det var bättre förr” och detta,
av Tage Erlander myntade, begrepp.
Det är dock väldigt lite som var bättre förr. I själva verket är nästan allt bättre nu och kanske
som en följd av det ökar även våra förväntningar. Erlander syftade på det politiken på sextiotalet rådde över, och i praktiken en socialdemokratisk hegemoni. Upprepat kommer nu
opinionsmätningar som säger att det partiet inte längre ens är landets största. Förväntningarna
är stora på snöröjning, vård, skola, omsorg, och trygghet, större än vad väljarna och skattebetalarna tycker sig få levererat av politiken.
Jag tror fenomenet gäller överallt i samhället, inte bara i politiken. Vi vill ha mer för mindre.
Vår tid och våra pengar ska ju också räcka till större TV, större bostad, och längre resor, och
fritidsintressen för oss själva och för våra barn.
Vi lever längre och har aktiva liv långt upp i åldrarna. Det är möjligt tack vare vårdens och
medicinens framsteg, att färre sliter ut sig i yrkeslivet - och för att maten är bättre. Politiken
och forskningen, arbetsmarknaden och lantbruket levererar men ändå vill vi ha mer, och
billigare och vi vill ha det nu.
För ett kvarts sekel sedan lade svensken i snitt en fjärdedel av sina pengar på mat, idag är den
andelen halverad till att utgöra ca en åttondel. Under samma tid har bönderna lyckats med
konststycket att göra sin produktion hållbarare vad gäller miljö, djuromsorg och arbetsvillkor,
tyvärr dock inte när det kommer till den del som handlar om ekonomin för bonden själv och
hans familj. De som köper mat som kommer från en svensk bonde får idag många fler mervärden på köpet än för 25 år sedan. Alla konsumenter är dock inte beredda att ta kostnaden för
bättre miljö i produktionen eller bättre djuromsorg och i takt med det har många svenska
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bönder tvingats sluta på grund av dålig lönsamhet. Alla konsumenter har dock kostat på sig
högre förväntningar på hur maten produceras även om de inte vill att det ska få kosta.
Det finns ett stort mått av dubbelmoral i de stigande förväntningarnas missnöje, detta oavsett
om det handlar om vad du får för dina skattepengar eller för dina matpengar. Du vill ha mer
för mindre och när någon inte lever upp till de ökade förväntningarna så vänder du ryggen och
i stället sväljer du utan djupare analys med hull och hår ett annat partis röstsedel eller
produkter från länder och producenter som du, om du var mottaglig för fakta i stället för
känslor, aldrig skulle välja om du var dina egna förväntningar trogen.
Med de stigande förväntningarnas dubbelmoral blir vi alla förlorare och vi bär alla ett ansvar
för att inte fastna i eller bidra till att allt för närsynta och oupplysta känslor styr våra utsagor,
och våra krav och val.
Jag kan gå med på påståendet att kunden alltid har rätt om, jag säger om, kunden är
konsekvent i sitt agerande. Om hand och mun gör och säger samma sak, och om vederbörande
har förväntningar som är relevanta att ha.
När kunderna säger sig vilja ha ekologiskt men där en stor andel av den ekologiska mjölken
måste säljas som konventionell då är det disharmoni i budskapet från kollektivet kunder.
När betalningsviljan hos konsumenterna är så svag för svenska ärtor och bönor att dessa blir
olönsamma för bönder och industri är det märkligt att se en samling konsument- och
miljöorganisationer i början på månaden gå ut i ett upprop som kräver, inte ber om utan
kräver, "Mer svensk ekologisk växtmat nu!" och dessutom väljer att inte förstå det extra
tydliga sambandet och inbördes beroendet mellan växtodling och djurhållning särskilt i det
ekologiska lantbruket.
Populistisk och falsk mytbildning som görs till politik är både ohederligt och ett kontraproduktivt självskadebeteende som nu tar sig extra tydligt uttryck i den så kallade taxonomin,
EUs regelverk för hållbara investeringar, där svensk vattenkraft och skogsbruk riskerar att
klassas som ohållbart. Ett självskadebeteende upphöjt från att skjuta sig i foten till att bättre
beskrivas som ett skott för pannan.
På hundra år har skogens volym dubblerats samtidigt som vi avverkat den 1-2 gånger och
byggt vårt lands välstånd med dess nyttor som grund. För varje år förbättras vårt brukande
med ökad naturhänsyn samtidigt som skogens produktivitet ökar och vår förmåga att hjälpa
samhället till en fossilfri framtid ökar. Vi binder in och vi ersätter fossilt kol. Bygg
resecentrum och nya centralsjukhuset i Karlstad i trä. Det är hållbara investeringar.
De många tusen dammar som finns i vår natur har genom århundraden utgjort lager för energi
att nyttja när den behövs. Detta har på samma sätt som skogen byggt vårt välstånd. Att riva ut
denna befintliga infrastruktur är att skölja ut barnet med badvattnet när lagring av energi från
intermittenta källor som sol och vind är en av omställningens stora utmaningar.
Bygg solparker och pumpanläggningar vid befintliga dammar och reparera dem. Om det inte
är hållbart att återanvända dessa månghundraåriga energilagringsanläggningar så är det
sannerligen inte mer hållbart att bygga nya i form av batterier eller bränsleceller och därtill ny
distributionsinfrastruktur.
Vi ska ha höga förväntningar, men de ska vara rimliga och relevanta och avvägda mot annat
eftersom allt faktiskt hänger ihop.
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Politiker, ämbetsman, medlem, medborgare och konsument om du inte tycker dig få det du
vill ha eller inte vill betala priset för det du beställer ta dig då en rejäl funderare på om det
verkligen är leveransen eller om det är dina förväntningar det är fel på och om det är dina
egna skygglappar som hindrar dig från att förstå. Ta ansvar för dina val och agera i
konsekvens med dina beslut och utsagor. Informera dig innan du dömer, pekar finger och
vänder ryggen. Gör så gott du kan i ditt värv och i dina val, det gör de flesta andra. Fundera
också på om din egen leverans och ditt bidrag lever upp till andras förväntningar innan du ger
uttryck för ditt eventuellt välgrundade missnöje, men kom även ihåg det viktiga att också de
som hyllas bör. Till exempel behöver du verkligen ingen mera fakta för att hylla Sveriges och
Värmlands bönder och att konsekvent välja våra produkter från jord, skog och vatten.
Gör som Region Värmland säger att de vill - satsa på bioekonomin och lägg mer Värmland på
tallriken så ska vi bönder se till att ni får mer av det ni rimligen kan förvänta er. På köpet blir
vi alla rikare, ur alla aspekter.
Ett första steg för att vi alla, i stället för att lida under de stigande förväntningarnas missnöje,
ska kunna njuta av de rimliga förväntningarnas stigande förnöjsamhet.
Med detta förklarade ordföranden stämman för öppnad.
§2 Parentation
Under den tysta stunden mindes stämman alla de som tjänat de gröna näringarna och som
lämnat jordelivet sedan förra stämman.
§3 Val av presidium
Valberedningens sammankallande Ingemar Olsson föredrog valberedningens förslag.
Följande stämmofunktionärer valdes att tjänstgöra vid stämman:
Ordförande:
Kjell-Arne Ottosson, Töcksfors
Vice ordförande:
Elisabeth Hidén, Hjo
Protokolljusterare och rösträknare:
Mikael Johansson, Säffle
Protokolljusterare och rösträknare:
Cecilia Avelyne, Kristinehamn
Styrelsen anmälde att man till protokollssekreterare utsett Birgit Jönsson, LRF.
Kjell-Arne Ottosson tackar för förtroendet att leda stämman.
§4 Fastställande av röstlängd

Bilaga A

96 av 104 fullmäktige har loggat in och är registrerade på fullmäktigelistan.
Stämman beslutade
att

som röstlängd godkänna den anmälningslista som upprättats.

§5 Fastställande av föredragningslista och arbetsordning
Stämman beslutade
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att

godkänna dagordningen och arbetsordningen.

§6 Stämmans behörighet
Annons i medlemstidningen Land Lantbruk vecka 8, 2021-02-26.
Kallelse via nyhetsbrev vecka 7, 2021-02-19
Kallelse på LRF Värmlands hemsida sedan vecka 51 år 2020.
Samtliga i tid inrapporterade fullmäktige har erhållit personlig kallelse i samband med utskick
av stämmomaterialet, e-post, sms och postalt i vissa fall.
Stämman beslutade
att

fastställa att regionförbundsstämman varit utlyst i behörig ordning.

§7 Verksamhetsberättelse 2020 ”LRF Värmland i medlemsnyttans tjänst”
Verksamhetsberättelsen anses föredragen i och med att den är utskickad digitalt, postalt och
finns på hemsidan.
Styrelsens ledamöter gjorde korta inspel om sina ansvarsområden.
Erik Forsberg:
• Jobbar med skog och vilt.
• Samarbetar med övriga regioner i Västra Sverige om fossilfri konkurrenskraft.
• Ledamot i viltförvaltningsdelegationen.
Kikki Ahlstedt Karlsson:
• Livsmedelsstrategin
• Vattenfrågan
• Lönsamheten
Lars-Johan Lander:
• Jobbar med områdesskydd.
• Skogsutredningen tillsammans med västra Sverige. Vi fick genomslag även i riks-TV.
• Djurskydd
• Grön infrastruktur är nästa stora fråga.
Anna Ramebäck:
• Jobbar med den regionala utvecklingsstrategin.
• Skolkontakten, men är just nu svårjobbat.
Torbjörn Olsson:
• Jobbar med infrastruktur och vi har på gång en skrivelse om vägstandarden.
• Medlemsfrågor
• Håller i de månatliga mötena med kommungrupperna.
Daniel Andersson:
• Patrik Ohlsson hälsar att Daniel har fått permis då familjen, under eftermiddagen, utökats.
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Kajsa Edbom:
• Jobbar med vattenfrågorna, just nu även som anställd.
• Livsmedelsstrategin
Patrik Ohlsson:
• Hjälper andra att tänka som bland annat länsstyrelsen och region Värmland.
• Regionala skogsstrategin för ökad produktion och för att minska fossilberoendet.
• Nöjd med det fördjupande samarbetet med Västra Götaland och Halland.
Jonna Didriksson, ungdomen:
• Jag är nyvald ordförande.
• Kick off på distans.
• Vi har planer för bland annat gymnasieelever.
Stämman beslutade
att

godkänna och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§8 Revisorernas berättelse
Anders Söderberg läste revisorernas berättelse som tillstyrkte ansvarsfrihet.
Stämman beslutade
att

lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§9 Fastställande av balans- och resultaträkning
Regionchef Robert Larsson föredrog i ord och bild hur LRFs organisation är uppbyggd och
vad stämman har rätt att besluta om, alltså den ideella delen.
Stämman beslutade
att

fastställa resultaträkningen med ett resultat på 0 kronor och balansräkningen på 739
kronor.

§10 Ansvarsfrihet
Stämman beslutade
att

bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser.

§11 Fastställande av arvode, traktamente och reseersättning
Ingemar Olsson föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade
När det gäller det fasta arvodet till regionstyrelsen:
att

regionordförandens arvode för 2021 skall utgöras av inkomstbasbeloppet 68 200:gånger 1.75 + 2:- gånger medlemsantalet vid verksamhetsårets slut, samt
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att

ett fast årsarvode till övriga ledamöter i regionstyrelsen utgår med ett belopp
motsvarande regionordförandens att disponera för ersättningar efter beslutad
arbetsfördelning.

samt när det gäller rörliga arvoden:
att

följa riksförbundsstämmans beslut för dagarvoden och reseersättningar.

§12 Val av antal ledamöter i regionstyrelsen
Valberedningens Ingemar Olsson föredrog förslaget att antalet ledamöter ska vara åtta (8)
stycken.
Stämman beslutade
att

antal ledamöter i regionstyrelsen skall bestå av åtta (8) ordinarie ledamöter.

§13 Val av styrelseledamöter
Ingemar Olsson föredrog valberedningens förslag med nyval av Monica Thörner Andersson
och att Kikki Ahlstedt Karlsson avböjt omval.
Kandidaterna är presenterade i stämmoboken.
Stämman beslutade
att

välja följande ledamöter med mandattid ett (1) år

Lars-Johan Lander, Väse – omval
Anna Ramebäck, Östra Ämtervik – omval
Patrik Ohlsson, Kil – omval
Torbjörn Olsson, Gunnarskog – omval
Kajsa Edbom, Vike – omval
Erik Forsberg, Kil – omval
Daniel Andersson, Charlottenberg – omval
Monika Thörner Andersson – nyval
§14 Val av regionförbundsordförande
Valberedningens Ingemar Olsson föreslår omval av Patrik Ohlsson till och med stämman
2022.
Stämman beslutade
att
välja Patrik Ohlsson, Kil som regionförbundsordförande med mandattid ett (1) år.
§15 Val av revisorer
Valberedningens Ingemar Olsson föredrog förslaget.
Stämman beslutade
att

välja följande revisorer och ersättare med mandattid ett (1) år.

Ordinarie
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Anders Söderberg, Västra Ämtervik – omval
Marie Larsson, Ölme – omval
Ersättare
Dag Nyström, Likenäs – omval
Elisabeth Ornstein Axelsson, Gunnarskog – omval
§16 Val av fullmäktige, ordinarie och ersättare till riksförbundsstämman
Ingemar Olsson föredrar valberedningens förslag.
Stämman beslutade
att

välja följande fullmäktige till riksförbundsstämman 2021 och fram till
regionförbundsstämman 2022

Ordinarie
Patrik Ohlsson, Kil
Monica Thörner Andersson, Säffle
Lars Johan Lander, Väse
Kajsa Edbom, Vike
att

välja följande ersättare i turordning till riksförbundsstämman 2021 och fram till
regionförbundsstämman 2022

Ersättare i turordning
1. Jonna Didriksson, Borgvik
2. Torbjörn Olsson, Gunnarskog
3. Daniel Andersson, Charlottenberg
4. Anna Ramebäck, Östra Ämtervik
§17 Val av antal ledamöter i valberedningen
Stämman beslutade
att

antalet ledamöter i valberedningen ska vara fem (5).

§18 Val av valberedning
Beredningsutskottets sammankallande Per-Olov Ålander föredrog förslaget.
Stämman beslutade
att

välja följande valberedning inför ordinarie regionstämma 2022

Ingemar Olsson, Alkvetterns Herrgård, Karlskoga – omval
Lisbeth Svensson, Basterud Där Sör, Ekshärad – omval
Cecilia Leibring, Älvgatan 5, Forshaga – omval
Christine Didriksson, Överud Norgården 1, Borgvik – omval
Jonas Kervén, Skog Åsen 1, Brunskog – omval
Stämman beslutade
att
till sammankallande i valberedningen välja Ingemar Olsson.
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§19 Val av beredningsutskott
Stämman beslutade
att

välja följande beredningsutskott inför ordinarie regionstämma 2022

Erik Andersson, LRF Ungdomen
Christian Hidén, Säffle
Per-Olov Ålander, Gunnarskog, sammankallande
§20 We Effect
Med en film med temat ”Bonde med livet som insats” presenterades We Effect och det arbete
som görs av Patrick Ohlsson. Inte minst kvinnorna har det svårt i pandemitider. Swishnummer
finns i stämmohandlingen.
§21 Landshövdingen
Landshövding Georg Andrén och Per Carlsson, LRF, förde ett digitalt samtal om jobbet som
landshövding. Introduktion skedde med en kort film.
Några korta utdrag:
Mycket av uppväxten har skett i Sydamerika.
Samhällsbyggandet är viktigt.
Kulturen är betydelsefull.
Har inga rötter i Värmland men varit mycket på Mässvik som ung. Då via båt.
Har varit ambassadör i Guatemala.
Kallad till civilministern i september 2019 och fick förfrågan om landshövdingeposten.
Påtagligt i Guatemala hur urfolkens rättigheter åsidosätts när skogsbolagen vill åt deras mark.
I Värmland samtalar jag mycket med Patrik Ohlsson om förvaltning av jord och skog.
Vi (staten) måste förstå markägarnas kontext om skog och dammar.
Som landshövding ska jag företräda staten men även Värmland mot andra myndigheter och
organisationer.
Jag är stadsmänniska, att bruka jorden är inte i min historia.
Butiken intill residenset säljer läckra ostar från Lakene.
Min miljö är rätt enformig.
Jag gillar naturreservat men de ska skötas.
§22 Motioner
Innan motionshanteringen så diskuterades motionerna i digitala rum.
Motion nr 1 angående prenumeration på Land från Kil LRF-avdelning. Avdelningen
anser det ska var möjligt att prenumerera på en eller flera delar av Lands editioner.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

bifalla motionen, samt

att

utforma en skrivelse till LRF Medias styrelse i motionens intentioner.
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Motion nr 2 angående försäkringar från Säfflebygden LRF-avdelning. Avdelningen anser
att LRF ska verka för billigare försäkringar genom bland annat LRF Samköp samt att
medlemmen kan få genomgång liknande ”rätt försäkrar LRF-medlem”.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

motionen i sin helhet avslås.

Motion nr 3 angående älgförvaltningen från Södra Näset LRF-avdelning. Avdelningen
anser att älgförvaltningsgrupperna enbart ska bestå av markägarrepresentanter.
Christian Hidén:
• Jag ser att det bara finns två parter i älgförvaltningen. Markägaren företräder näringslivet
och länsstyrelsen det allmänna.
Yrkande:
att

LRF Värmland hjälper till att sjösätta ett nytt förvaltningssätt för älg. Markägaren och
länsstyrelsen har tillsammans att förvalta älgstammen. Värmland är ett lämpligt
försökslän.

Anders Ekblom:
• Förlegat att staten ska bestämma.
Patrik Ohlsson:
• Yrkandet från Christian Hidén tillhör inte motionen.
• Återkom nästa år med konkret motion.
Ordföranden ställer proposition.
Voteringen utföll med 38 röster för styrelsen, 39 för Christian Hidén och 11 avstod.
Stämman beslutade enligt Christian Hidéns förslag
att

LRF Värmland hjälper till att sjösätta ett nytt förvaltningssätt för älg. Markägaren och
länsstyrelsen har tillsammans att förvalta älgstammen. Värmland är ett lämpligt
försökslän.

Motion nr 4 angående utfodring och vandringsälgar från Övre Älvdal LRF-avdelning.
Avdelningen anser att en viltutfodringsfond skapas för att vandringsälgarnas skador på skogen
ska kunna ersättas.
Erik Svensson:
• Styrelsen har inte förståelse för frågan.
• Vill ta del av skrivelsen som styrelsen hänvisar till.
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•

Det sker inga trafikolyckor i Sysslebäck när det utfodras.

Yrkande:
att
motionen bifalls.
Erik Forsberg:
• Samhället ställer krav om man vill ha bidrag.
• Man ökar beteendet om man utfodrar.
• Det blir mer betesskador vid utfodring.
Ordföranden ställer proposition.
Voteringen utföll med 62 röster för styrelsen, 17 för Erik Svensson och 6 avstod.
Stämman beslutade
att

avslå motionen.

Motion nr 5 angående vildsvin som invasiv art från Södra Näset LRF-avdelning.
Avdelningen anser vildsvin ska klassas som invasiv art.
Nils Axelsson:
Yrkande
att

motionen bifalls.

Mikael Johansson:
Yrkande:
att

LRF på riksnivå skall driva frågan att vildsvin skall utrotas från landet för att minska
stammen och spridningen för att risken för afrikansk svinpest eller andra smittor som
salmonella sprids av vildsvinen.

Sven Ringdahl:
• Vildsvinen är ett hot svinproduktionen, ett reellt hot mot näringen.
Patrik Ohlsson:
• Det här är två olika förslag. Invasiv och utrota är inte samma sak.
Nils Axelsson:
• Jag ställer mig bakom Mikael Johanssons yrkande.
Jonas Kervén:
• Ställer mig bakom Mikael Johanssons yrkande men ordet utrota är lite problematiskt.
Christian Hidén:
• Utrota är lite trubbigt.
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Ola Axelsson:
• Stöder Mikael Johansson.
• Någon sa att det finns två vildsvin i Danmark. Två grisar är två för mycket.
Fabian Ringdahl:
• Vi bör använda kraftfulla ord.
Sven Ringdahl:
• Går det att få en annan klassning på vildsvinen, som till skadedjur?
Sofie Terkelsen:
• Vi behöver samverkan.
• Vi bör var lika i de nordiska länderna.
Ordföranden ställer proposition.
Voteringen utföll med 19 röster för styrelsen, 64 för Mikael Johansson och 4 avstod.
Stämman beslutade
att

LRF på riksnivå skall driva frågan att vildsvinskall utrotas från landet för att minska
stammen och spridningen för att risken för afrikansk svinpest eller andra smittor som
salmonella sprids av vildsvinen.

Patrik Ohlsson:
• Hur ska frågan drivas?
Kjell-Arne Ottosson, mötesordförande:
• Det är upp till styrelsen.
Motion nr 6 angående värdering av arbetstid från Grava-Nor-Segerstad LRF-avdelning.
Avdelningen anser att lantbrukaren ska ersättas av LRF när medlemmens kunskap efterfrågas
och detta kommer kollektivet till godo.
Stämman beslutade
att

sända motionen jämte yttrandet till förbundsstyrelsen för åtgärd.

Motion nr 7 angående från Grava-Nor-Segerstad LRF-avdelning. Avdelningen anser att
det måste klargöras vart de likvida medlen inom ramen från landsbygdsprogrammet tar vägen.
Stämman beslutade
att

avslå motionens andra att-sats, samt

att

i övrigt anse motionen i övrigt besvarad med vad styrelsen anfört.

Motion nr 8 angående från Karlanda LRF-avdelning. Avdelningen anser att programmet
för en ny period av vattendirektivet är en oförankrad skrivbordsprodukt.
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Ola Axelsson:
Yrkande:
att

avslå motionen,

att

regionstyrelsen hjälper Karlanda LRF-avdelning att forma remissvar till
Vattenmyndigheten enligt intentionerna i motionen

Kajsa Edbom:
• Vi hjälper alla avdelningar men det behövs mångfald i svaren.
Ordföranden ställer proposition.
Voteringen utföll med 43 röster för styrelsen, 34 för Ola Axelsson och 7 avstod.
Stämman beslutade
att

avslå motionen med uppmuntring att Karlanda LRF-avdelning i stället skickar in detta
som remissvar till Vattenmyndighetens samrådsmaterial.

Motion nr 9 angående medlemsrabatter för samtliga medlemmar från LRF Ungdomen.
Ungdomen anser att systemet för att använda medlemrabatterna ska förenklas.
Sofie Terkelsen:
• Jag förstår inte svaret.
• Skrivningen om att LRF Samköp är dotterbolag är irrelevant.
Yrkande:
att

bifalla motionen.

Cecilia Avelyne:
• Vi behöver slagkraft från Värmland.
Yrkande:
att

bifalla motionen.

Ola Axelsson:
• Jag instämmer med föregående talare.
• Förstår inte varför motionen anses besvarad.
• Trycket ökar om Värmland står bakom.
Patrik Ohlsson:
• Det här tas hand om i riksförbundet eftersom ungdomen agerat.
Anna Ramebäck:
• Kommer att tappa rabatter vid likriktning.
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Yrkande:
att

bifall till styrelsen.

Ordföranden ställer proposition.
att

voteringen utföll med 54 röster för styrelsen, 23 för bifall till motionen och 5 avstod.

Stämman beslutade
att

motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.

§23 Utmärkelser
Årets lokalavdelning är Väse.
Fred-Inge Johansson, ordförande:
• Vi har en hel del aktiviteter som ska vara billiga eller gratis.
• Sommarträffar
• Tack!
Birger Johansson:
• Programmet för 2020 sprack.
• Vi har haft motionsträffar.
Patrik Ohlsson:
• Grattis och lycka till!
•

Övriga utmärkelser såsom silvernål och fonder återkommer vi till under året.

§24 Övrigt
Kikki Ahlstedt Karlsson:
• Till We Effect kom under kvällen in 6240:-.
§25 Avtackning
Patrik Ohlsson:
•
•

Tack presidiet för ett imponerande jobb.
Boken Osebol av Marit Kapla överlämnas.

Kikki Ahlstedt Karlsson lämnar styrelsen och tackas med presentkort från Kulinariska.
• Du har haft stort engagemang.
• Mycket om livsmedel, livsmedelsstrategi och landsbygdsutveckling.
• Nu blir du ny ambassadör för We Effect.
Kikki Ahlstedt Karlsson:
• Tack så mycket!
• Glad för alla år jag varit med och påverkat och utvecklat landsbygden.
• Nu ska jag utveckla mitt eget företag.
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§26 Avslutning
Patrik Ohlsson:
• Tack för förnyat förtroende!
• Tack fullmäktige!
• Förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet

-------------------------------------Birgit Jönsson
Protokollssekreterare

-------------------------------------Stämmoordförande
Kjell-Arne Ottosson

-------------------------------------Mikael Johansson
Justerare

-------------------------------------Cecilia Avelyne
Justerare
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