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§1 Stämmans öppnande
Regionförbundets ordförande Patrik Ohlsson hälsade de närvarande välkomna med följande
anförande:
Vilket tonfall ska man välja?
När FNs World Food Program, WHO och EU för varje vecka skärper budskapet att vi står
inför en global livsmedelskris, och vårt lands landsbygdsminister och hennes generaldirektörer står i pressträff efter pressträff och säger att landets livsmedelsförsörjning är stark
och alla samtidigt vet att hälften av maten vi äter är importerad, vilket tonfall ska man välja?
När många gårdar och en hel lantbruksbransch står inför den mest utmanande perioden på
nära ett sekel i en global kostnads- och förnödenhetskris, vilket tonfall ska man välja?
När fler människor kommer att gå fattiga och hungriga nästa vinter om inte vi gör vad vi kan i
vårt land för att lindra det, vilket tonfall ska man välja?
Jag hade tänkt be er ta med er era finaste mössor. De ni tar på er när ni åker till stan för att sen
ta av er och stå med i handen när ni står inför bankdirektören eller länsstyrelsens byråkrater.
Jag hade tänkt att vi skulle göra ett spektakulärt bål vid entrén till denna stämmolokal där vi
gemensamt brände dessa symboler för ett halvt sekel av tillbakatryckt bondekraft. För nu är
en annan tid. En tid där bönder och det vi kan producera med jord- och skogsbruk plötsligt
blir den viktigaste resursen för att klara de allra mest basala behoven i en utmanande tid för
vårt land, för vår kontinent och för vår värld.
Nu är dock inte en tid då charader, och lättfångade poänger som gör sig bra på bild, gör någon
nytta. Nu är inte tid för föreställningar.
I föreställningsvärlden så var krig i vår närhet bara nåt vi läste om i historieböcker eller såg på
film. Mat och billig energi skulle alltid finnas lättillgängligt, billigt och ymnigt flödande. I den
föreställningen har de flesta levt.
Livsmedelsproduktion, energifrågor och försvar har avfärdats som särintressen. Många är de
naiva illusioner och bevekelsegrunder för politiska åtgärder vilka nu kommer på skam, och
som exponerar en hel kontinent för hotet från en annan världsbild. Vilket tonfall ska man
välja?

Vad är en stat? Vad är det minsta man som medborgare ska begära av sina politiker?
Jag menar att det kokar ner till nåt så basalt som inre och yttre säkerhet. Vad är då det? Inre
och yttre säkerhet? Yttre säkert utgörs av ett robust försvar av vårt lands gränser, i egen regi
och i samverkan med vänner. Inre säkerhet handlar om att människor ska känna att de bor i ett
land med ett betryggande rättsväsende och pålitlig tillgång till livets nödtorft i form av mat,
och energi för värme och transporter.
Jag gjorde lumpen för 35 år sedan. Något år senare rasade muren och Sovjet upplöstes.
Samma år ,1989, inleddes den storskaliga nedmonteringen av vårt lands livsmedelsproduktion. Från -92 och MacSharryreformen även EUs. Ett robust och pålitligt energisystem
som varit grunden för vår framgångsrika industri har under samma period gjorts allt mera
sårbart. I föreställningsvärlden skulle all vår säkerhet garanteras med hjälp av ledningar och
kablar och båtar och lastbilar från Europa. Vi är ganska många som med idioters envishet
påpekat det korkade i det som gjorts, men varit de som kallats korkade och protektionister.
En av mina första offentliga debatter i ämnet hade jag på VFs ledarsida i mitten på 90-talet
med redaktör Gunvor Nyman. Efter att jag i mitt avslutande inlägg konstaterade att ”sent ska
syndaren vakna”, replikerade hon med konstaterandet att ”nu tar Ohlsson i så byxorna
spricker”. Mina byxor är hela och många är de som nu är yrvakna, och ja, påverkansarbete är
tålamodsprövande.
25 år senare har landets självförsörjningsgrad och försörjningstrygghet minskat från knappt
75% till idag under 50%, och konsumentens kostnader för maten under samma period har
minskat från en fjärdedel till endast en åttondel av den disponibla inkomsten. Vilket tonfall
ska man välja?
Lika lite som det nu gör nån nytta med billiga poänger och spektakulära bilder från en tramsig
manifestation med uppeldade mössor är det att triumferande utbrista ”vad var det vi sa”.
Politiska beslut, hur korkade de än må tyckas i backspegeln, fattas i sin samtids förhållanden.
Pengarna skulle användas till bättre saker än dyrt försvar och bortskämda bönder och andra
särintressen. Vilket tonfall ska man välja?
Vad gav oss då det nedmonterade försvaret och den nedlagda jordbruksproduktionen istället?
”Vad faan fick vi för pengarna?” för att prata med Leif Östling. Blev det fler sängar i vården?
Blev skolresultaten bättre? Blev gatorna tryggare? Har den svällande vårdadministrationen,
och jordbruksbyråkratins repressiva kontrollsystem gett oss bättre inre och yttre säkerhet?
Klarar vi kriser bättre för att folk med fem år på SLU är ute och kontrollerar att en bonde har
sått rätt gröda på rätt areal med två decimalers noggrannhet? Nä! Nu är inte tid för föreställningar, dock ej heller för förnumstighet.
Alla måste se saker i ett nytt ljus efter den senaste månadens händelser. Nu befinner sig allt
plötsligt i en ny tid, en tid att ändra på mycket i politiken och i myndigheters arbete och i vad
folk gör om dagarna. Detta är det största paradigmskiftet sedan 1989, och det oavsett
utgången av det förfärliga kriget.
Vi kan inte fortsätta att förvara fullt arbetsföra människor på universitet tills de är tretti och
sen göra dem till handläggare och tillsynare för det nationella kattregistret. Vi behöver ha fler
som duschar efter jobbet och färre som duschar före, fler som mättar och färre som mäter.
Minskat beroende av omvärlden för mat och energi är inte protektionism, det är självbevarelsedrift.

Ökad värmländsk, svensk och europeisk livsmedels- och energiproduktion är viktigt inte bara
för den inre säkerheten utan också för den yttre. Det handlar inte bara om att säkerställa
grundläggande behov för människor här utan också om att se till så att starkt importberoende
och samtidigt fattiga länder och krutdurkar som Libanon, Egypten och Pakistan kan föda sin
befolkning utan risk för social oro. Inbördeskrig är bara tre mål mat bort heter det ju. Vi
behöver inte mer oro i världen, vi behöver mindre.
Bönders resurser och bönders ansträngningar är avgörande för att detta ska gå att lösa.
Jag skickar pengar till Röda Korset, Water Aid, UNICEF och We Effect. Jag är beredd att
öppna mitt hem och ge husrum och mat till människor på flykt och i nöd. Jag är van att jobba
hårt och många timmar och är beredd att fortsätta göra det. Alla kommer att behöva göra det
de kommande åren.
Men jag är ytterst tveksam till att personligen skuldsätta mig för att klara skinnet på en
generation av politiker som valt att montera ner såväl den inre som den yttre säkerheten för
vårt land och vår kontinent. För det är i längden politikers ansvar att garantera mat på bordet
till folk, inte mitt, inte bönders.
Finansministern pratar om möjligheten att införa prisstopp på känsliga varor. Tro mig, det
kommer inte att handla om tv-apparater och bilar utan om mat och energi. Det kan vi inte ha
om bönder ska ta ekonomiska risker.
Om jag ska sätta mina barns framtid och min egen pension i pant för att öka produktionen av
mat o energi så behöver staten kraftfullt öka sin del av investeringen och risktagandet och
undanröja krångel och hinder för utveckling och nyttjandet av lantbruksföretagens resurser.
Vi har anledning att konstatera framgångar för LRFs påverkansarbete. Vi hör ministrar säga
ord vi saknat under många år. Vi uppfattar också att många riksdagsledamöter yrvaket börjar
förstå allvaret. De ord vi hör är bra, men siffrorna som ska fylla orden med innehåll är
fortfarande för små för att få nödvändig effekt.
Det är inte överbuden i siffror som ger orden innehåll utan vad parlamentet ansvarsfullt kan
skapa majoritet om. Det är inte tomten med störst säck som är intressant utan att det går att få
så stor säck som möjlig genom dörren. Hjälps åt med det i Finans- och andra utskott är vår
skarpa uppmaning. Redan i vårbudgeten kan regering och riksdag börja med att ge oss
konkurrensstärkande energikostnader.
Två miljarder i ett krispaket behövs med riktade stöd. Halvera reduktionsplikten och låt gröna
näringar köra på helt obeskattad diesel, med full återbetalning från första januari 2022.
Säkerställ att livsmedelsindustrin klarar sina akuta och extrema kostnadsökningar. Annars
riskerar hela kedjan kollapsa i flera produktionsgrenar.
Ställ krav på dagligvaruhandel m fl i värdekedjan fram till konsumenten att räkna kronor och
inte procent för annars skenar eländet. Mer av konsumentens pengar måste hamna hos
bonden. Förenklat behöver bonden få mellan fem och tio kronor mer för köttet per kilo och
femtio öre mer för mjölken. Lös uppgiften. Vidare, uppdatera och genomför förslagen i
konkurrenskraftsutredningen från 2015 och livsmedelsstrategin från 2017.
För ökade investeringar i produktion krävs ökade investeringsbidrag i tex landsbygdsprogrammet. Vi har sagt en miljard men vill ni att saker ska hända för att kompensera för det

ackumulerade investeringsbehovet för ökad svensk produktion så behövs det mer. Inför också
system med statliga kreditgarantier för investeringar i gröna näringar.
Fortsätt med, och förstärk, klimatklivet och rikta medlen till att göra verksamheter som är
avgörande för landets yttre och inre säkerhet snabbt mindre fossilberoende. Se till så det kan
produceras så mycket biogas och andra biodrivmedel som möjligt. Ändra så att EUs förnybartdirektiv och taxonomiregelverk inte hindrar våra möjligheter att producera drivmedel och
energi med råvaror från skog och åker. Gör det lönsamt att både producera och använda
inhemskt producerad energi.
Vi hör också framgångar för LRFs arbete i det att vi hör politiken säga orden kring frivillighet
i skyddet av skog och att artskydd och miljöbalk inte på orimliga sätt ska hindra brukandet av
naturresurser. Använd rättsväsendet till bättre saker än att försvåra för byggandet av övningsområden för försvaret och för hindrande av fortsatt pågående markanvändning som till
exempel skogsbruk där skogsbruk bedrivits i generationer. Orden vi hör behöver kläs i ny
lagstiftning och rättsordning skyndsamt. Vi hör också att politiken som effekt av hårt LRFarbete inte låter tjänstemän löpa amok med vattenpolitiken och vattendirektivet. Bra!
Nyttja alla möjligheter till undantag i miljökvalitetsnormerna, tex vad som ska ses som
kraftigt modifierat vatten. Inför ett moratorium för den nationella planen för vattenkraft. Vi
behöver all potential för energilagring vi kan uppbringa. Inget är bättre än befintliga dammar
vid befintlig energiinfrastruktur. Gör energiproduktion och energiinfrastruktur till lokal
skattebas. Ge snabbspår till projekt med markförlagda lösningar som ger påverkade
markägare god ersättning och grannar vinstdelning.
Initiera en snar översyn av CAP och gör den gemensamma jordbrukspolitiken till ett redskap
för utveckling på riktigt. Gör länsstyrelsens nyutbildade agronomer och lantmästare till
resurser för utveckling och rådgivning istället för till lakejer till ett kontraproduktivt repressivt
stödsystem.
Se till så vi kan ta upp de i fickan knutna nävarna och sätta igång och jobba så ska vi fixa både
mat och energi. Börja med den här listan så kanske vi vågar gå till banken och låna pengar.
När många väljer att inte odla och när ladugårdar stänger, och när allt pekar på att nästa
säsong kommer att bli ännu svårare än den vi är i nu, vilket tonfall ska man välja? Sveriges
livsmedels- och energiberedskap är inte god, men Sveriges bönders arbetsvilja och arbetsmoral är det, vår förmåga behöver dock stärkas rejält. Ge bönder goda förutsättningar att
producera, det är samhällets bästa chans, det är väldens chans.
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 fysiska stämman för tre år sen.
§3 Utmärkelser
Älvdal är årets lokalavdelning
Folkrörelsen LRF är människor, tanke- och dådkraft, nätverk i nätverk och ringar på vattnet.
Ingenstans är detta tydligare än i och runt LRF-Älvdal och dess medlemmar.

När Klarälvdalen växte igen startades projektet Fri sikt Klarälvdalen och Friskt bete som
producerar mat som är god och nyttig för såväl ögat som för magen, för så väl kroppen som
för själen för både folk och fä och fjäril.
När flyktingkrisen 2015 överväldigade oss startades integrations- och arbetsmarknadsprojektprojekt tillsammans med kommunen, arbetsförmedlingen, gröna arbetsgivare,
länsstyrelsen och LRF centralt.
När debatten om och förståelsen för maten och jordbruket, stad och lands ömsesidiga
beroende, och antingen/eller perspektiven accentueras till konflikt så startas föreningen med
det ödmjuka namnet Värmland visar världen vägen.
När pandemin har gjort det svårt att träffas så värderar Älvdals LRF ändå det högt, och
samlas, istället för i en bygdegård, runt en brasa med var och en sin kaffetermos och korv
upphalad ur den medhavda stolryggsäcken. När vi möts tänker vi bättre. Att vi också blir
gladare och mer kreativa märks i Älvdal och Hagfors.
Allt behöver inte ske i namn av LRF, men nästan allt kan ta sin början hos våra medlemmar.
LRF-Älvdal och dess medlemmar är den där fjärilen på savannen, eller kanske snarare i
skogen, vilkens vingslag startar vindarna som svalkar, sprider, välter och förändrar och i
vilken andra kan sätta segel.
Olle Göransson
 Tack så mycket!
 När man har roligt kan man göra mycket.
 Det lilla varje människa gör betyder något.
Britt Marie Nordqvist
 Det är alltid något på gång. Olle driver på.
Silvernålar
Per-Olov Åhlander
Per-Olov åtnjuter stort förtroende och respekt hos alla som har med honom att göra även när
det är svårt. Detta har gjort honom till en mycket uppskattad ledamot och i olika perioder
ordförande för såväl lokalavdelning som kommungrupp under trettio år, men också i sitt
engagemang i Farmartjänst liksom i kommunpolitiken.
Per-Olov är en drivande kraft i Gunnarskogs utveckling med allt från värmeverk till
traktorrally. Han är också en av de viktiga stöttepelarna i LRF-Värmlands omsorgsarbete.
Per-Olov är en värdig mottagare av LRFs silvernål för sina mångåriga och förtjänstfulla
insatser.
Leif Nauclér
Leif har ett nära fyrtioårigt engagemang som förtroendevald i LRF i olika roller, bland annat
en period av nära femton år som ordförande för lokalavdelningen. Leifs engagemang har

genom åren tagit sig många olika uttryck i allt från Hushållningssällskapet och husdjursförening till dragspelsklubb.
Leifs engagemang för lantbrukets kulturhistoriska uttryck är också kännetecknande. Han är ett
uppslagsverk av kunskaper om sin bygd och har under många år varit primus motor för de
maskinhistoriska verksamheterna vid Gammelvala på Skutboudden.
Leif är en värdig mottagare av LRFs silvernål för sina mångåriga och förtjänstfulla insatser.
Kikki Ahlstedt Karlsson
Kikki var under åtta år ledamot av LRFs regionstyrelse i Värmland. Med sin mångåriga
erfarenhet från olika delar av livsmedelsbranschen bidrog hon starkt i vårt arbete med dessa
frågor i bland annat den regionala livsmedelsstrategin. Kikkis engagemang i skogliga frågor
och kring ägande- o brukanderätt präglar också hennes gärningar.
Kikki är en kommunikativ människa med engagemang både nära och långt bort. Detta tar sig
bland annat uttryck i att hon fortsatt har engagemang såväl i lokalavdelning och kommungrupp, men också som We Effect-ambassadör och som moderator i facebookgruppen ”Vi är
LRF”.
Kikki är en värdig mottagare av LRFs silvernål för sina mångåriga och förtjänstfulla insatser.
Gunnar Larsson
Gunnar var under 20 år avdelningens ordförande och är fortfarande ledamot i den samma.
Med sin långa rutin utgör han en stabil grund fortsatt för såväl avdelningsstyrelsen som för
kommungruppen där han fortsätter bidra till alla medlemmars gemensamma nytta av LRF.
Gunnar har utöver sitt mångåriga LRF-engagemang också varit engagerad i Lantmännens
valberedning i Värmland i trettio år. Något han också uppmärksammats för i år.
Gunnar är en värdig mottagare av LRFs silvernål för sina mångåriga och förtjänstfulla
insatser.
Per-Olov Åhlander
 Kul att bli uppmärksammad.
 Föreningslivet är roligt.
Leif Nauclér
 Det har varit mycket med LRF.
 Demonstrationer bland annat.
 LRF är för snälla.
Kikki Ahlstedt Karlsson
 Mycket hedrad.
 Fler måste engagera sig.
 Vi behöver utveckla våra produkter.

Gunnar Larsson
 Stolt
 Har varit med några år.
Patrik Ohlsson:
 Nu kan ni söka medel ur Åke Linders stipendiefond.
 Pristagare ur minnesfonden kommer att ske under sommaren.
§4 Val av presidium
Valberedningens sammankallande Ingemar Olsson föredrog valberedningens förslag.
Följande stämmofunktionärer valdes att tjänstgöra vid stämman:
Ordförande:
Stina Höök, Säffle
Vice ordförande:
Dag Rogne, Säffle
Protokolljusterare och rösträknare:
Agneta Bäckström, Långserud
Protokolljusterare och rösträknare:
Jörgen Weman, Kristinehamn
Styrelsen anmälde att man till protokollssekreterare utsett Birgit Jönsson, LRF.
Stina Höök tackar för förtroendet att leda stämman.
§5 Fastställande av röstlängd

Bilaga A

92 av 100 fullmäktige och är registrerade på fullmäktigelistan.
Stämman beslutade
att

som röstlängd godkänna den anmälningslista som upprättats.

§6 Fastställande av föredragningslista och arbetsordning
Patrik Ohlsson
Efter val av revisorer skall val ske av två revisorer till stiftelserna. §16B
Stämman beslutade
att

godkänna dagordningen och arbetsordningen med ovanstående tillägg.

§7 Stämmans behörighet
Annons i medlemstidningen Land Lantbruk vecka 9, den 4 mars 2022.
Kallelse via nyhetsbrev vecka 7, den 18 februari 2022.
Kallelse på LRF Värmlands hemsida sedan vecka 50 2021.
Samtliga 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.

§8 Verksamhetsberättelse 2021 ”LRF Värmland i medlemsnyttans tjänst”
Verksamhetsberättelsen anses föredragen i och med att den är utskickad digitalt, postalt och
finns på hemsidan.
Lavatars, Teodor Hidén och Alexander Dölerud, berättade om vad de gjort under
ledarskapsutbildningen.
Stämman beslutade
att

godkänna och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§9 Revisorernas berättelse
Marie Larsson läste avslutningen på revisorernas berättelse som tillstyrkte ansvarsfrihet.
Stämman beslutade
att

lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§10 Fastställande av balans- och resultaträkning
Stämman beslutade
att

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

§11 Ansvarsfrihet
Stämman beslutade
att

bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser.

§12 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 2023 skall utgöras av inkomstbasbeloppet 71 000:gånger 1.75 + 2:- gånger medlemsantalet vid verksamhetsårets slut, samt

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.

§13 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.

§14 Val av styrelseledamöter
Ingemar Olsson föredrog valberedningens förslag till styrelse för LRF Värmland till och med
ordinarie regionstämma 2023.
Kandidaterna är presenterade i stämmoboken.
Henrik Nisser
 Dikor och kött
 Bed and Breakfast
 Hästverksamhet
 Vattenkraft
Stämman beslutade
att

välja följande ledamöter med mandattid ett (1) år

Lars-Johan Lander, Väse
Anna Ramebäck, Östra Ämtervik
Patrik Ohlsson, Kil
Torbjörn Olsson, Gunnarskog
Erik Forsberg, Kil
Daniel Andersson, Charlottenberg
Monika Thörner Andersson
Henrik Nisser, Karlstad

omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
nyval

§15 Val av regionförbundsordförande, mandattid ett (1) år
Valberedningens Ingemar Olsson föreslår omval av Patrik Ohlsson till och med stämman
2023.
Stämman beslutade
att

välja Patrik Ohlsson, Kil

§16A Val av förtroendevalda revisorer
Valberedningens Ingemar Olsson föredrog förslaget.
Stämman beslutade
att

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

Ordinarie
Anders Söderberg, Västra Ämtervik
Dag Nyström, Likenäs

omval
nyval

Ersättare
Ola Berg, Kristinehamn
Elisabeth Ornstein Axelsson, Gunnarskog

nyval
omval

§16B Val av revisorer till stiftelser
Ingrid och Gustaf Linders minnesfond
Dag Nyström, Likenäs
Anders Söderberg, Västra Ämtervik
Anna Arlebrink, auktoriserad revisor, Klara Redovisning & Revision AB
Åke Linders Stipendiefond
Anders Söderberg, Västra Ämtervik
Anna Arlebrink, auktoriserad revisor, Klara Redovisning & Revision AB
§17 Val av fullmäktige, ordinarie och ersättare till riksförbundsstämman
Ingemar Olsson föredrar valberedningens förslag.
Stämman beslutade
att

välja följande fullmäktige till riksförbundsstämman 2022 och fram till
regionförbundsstämman 2023

Ordinarie
Patrik Ohlsson, Kil
Anna Ramebäck, Östra Ämtervik
Erik Forsberg, Kil
Henrik Nisser, Karlstad
att

välja följande ersättare i turordning till riksförbundsstämman 2022 och fram till
regionförbundsstämman 2023

Ersättare i turordning
1. Jonna Didriksson, Borgvik
2. Daniel Andersson, Charlottenberg
3. Torbjörn Olsson, Gunnarskog
4. Monika Thörner, Säffle
§18 Val av antal ledamöter i valberedningen
Christian Hidén föreslår att valberedningen ska bestå av fem (5) personer.
Stämman beslutade
att

antalet ledamöter i valberedningen ska vara fem (5).

§19 Val av valberedning
Beredningsutskottets sammankallande Per-Olov Ålander föredrog förslaget.

Stämman beslutade
att

välja följande valberedning inför ordinarie regionstämma 2023

Ingemar Olsson, Alkvetterns Herrgård, Karlskoga
Lisbeth Svensson, Basterud Där Sör, Ekshärad
Christine Didriksson, Överud Norgården 1, Borgvik
Jonas Kervén, Skog Åsen 1, Brunskog
Stina Jonsson, Björviks gård 508, Väse

omval
omval
omval
omval
nyval

Stina Jonsson presenterar sig.
Stämman beslutade
att

till sammankallande i valberedningen välja Ingemar Olsson.

§20 Val av beredningsutskott
Stadgarna föreskriver att beredningsutskottet ska bestå av tre (3) ledamöter. De ska väljas
bland stämmans fullmäktige
Stämman beslutade
att

välja följande beredningsutskott inför ordinarie regionstämma 2022

Erik Andersson, Årjäng
Christian Hidén, Säffle
Per-Olov Ålander, Gunnarskog
att

till sammankallande välja Per-Olov Ålander

§21 We Effect
Kikki Ahlstedt Karlsson och Anna Wilén berättar om We Effect och vad lantbruket kan göra
för att stötta Ukraina.
§22 Anförande av Paul Christiansson, ordförande LRF Skogsägarna, några
utdrag
Roligt att vara i Värmland!
Försörjningsberedskap:
 Vi behöver hjälpas åt hela gänget för att påverka.
Skogen:
 Skogsfrågorna har nått stormstyrka.
 Vi har underskattat frågan om biologisk mångfald – men inte det vi gjort i skogen
 Domstol för att få ersättning.
 Familjeskogsbruket – nya marknader och ny betalningsvilja.
 Berätta vad ni gör i skogen. Lyft människan.



Skogspropositionen beslutas i riksdagen den 30 mars, frivillighet är huvudpunkten samt
bytesprogram för skogsmark.

Paul Christensson presenterar Mia Crawford som berättar om sig själv.





Ny på LRF Skogsägarna,
Jobbat på UD med Agenda 20.
Nu är jag hemma i Värmland.
Hur gör jag medlemsnytta i Bryssel?

Paul Christensson
Viltskador
 Grisen!
 Rådjuret!
 Hjorten!
 Sött ut burar för att få grepp om skadorna.
§23 Motioner
Motion nr 1 angående sammanslagningar av avdelningar från Ulleröd-Ransäter LRFavdelning. Avdelningen anser att möjligheterna att slå samman mindre avdelningar ska
utredas och att LRF framhåller nyttigheterna med detta.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

uppdra åt regionförbundsstyrelsen att sända en motion till LRFs riksförbundsstämma
med uppdraget att utöka pågående administrations- och organisationsöversyn för
lokalavdelningar att gälla även för kommungrupperna med syfte att lyfta behov av
flexibilitet och minskad administration, speciellt för de mindre kommungrupperna,
samt

att

i övriga delar anse motionens attsatser besvarade i och med den pågående fördjupande
analysen av lokalavdelningarnas administration och organisering.

Motion nr 2 angående omställning tillförnybara drivmedel från Lysviks LRF-avdelning.
Avdelningen anser att LRF ska driva på för framtagandet av svenska biodrivmedel och
anpassade skatteregler.
Stämman beslutade enligt styrelsens förslag
att

motionen anses besvarad.

Motion nr 3 angående dåliga öronmärken från Fryksdalens LRF-avdelning.
Avdelningen anser att LRF ska verka för bättre öronmärken och att förlust av ett märke ska
vara mindre allvarligt än för närvarande.

Jan Gerdin
Yrkade
att

LRF riks kräver att öronmärkningen har en garantitid på fem år,

Patrik Ohlsson
 Hur ska kravet levereras?
Jan Gerdin
 Genom skrivelse till riks.
Patrik Ohlsson
 Styrelsen lägger till kravet i skrivelsen.
Stämman beslutade enligt styrelsens reviderade förslag
att

regionstyrelsen författar en skrivelse till Jordbruksverket och LRF riks om behovet av
högre kvalitet på öronmärken, inkluderat garantitid om fem år, samt

att

motionen i övrigt anses besvarad.

Motion nr 4 angående att sågverken är stängda på sommaren från Fryksdalens LRFavdelning. Avdelningen anser att med tanke på granborrens angrepp måste sågverken mäta in
och ta emot virke även sommartid.
Stämman beslutade
att

regionstyrelsen författar och tillsänder Skogsstyrelsen en skrivelse i ämnet, samt

att

motionen därmed anses besvarad.

Motion nr 5 angående vildsvin som invasiv art från Södra Näset LRF-avdelning.
Avdelningen anser att ekonomisk hållbarhet måste värderas lika högt som klimatmässig
hållbarhet.
Stämman beslutade
att

bifalla motionen

§24 Avtackning
Patrik Ohlsson:
Presidiet, Lavatars, Marie Larsson, Kajsa Edbom, valberedningen, medlemsservice och
personalen avtackas med blommor och även i några fall med böcker.
§25 Avslutning
Patrik Ohlsson förklarade stämman för avslutad.

Vid protokollet

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

-------------------------------------Stina Höök
Stämmoordförande

-------------------------------------Agneta Bäckström, Långserud
Justerare

-------------------------------------Jörgen Weman
Justerare

