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Hej!
Svar på skrivelse från Säffle Norra LRF-avdelning om punkten Övriga frågor på regionstämman.
Skrivelsen föranleddes av hanteringen av punkten Övriga frågor i samband med 2020 års digitalt hållna
regionstämma den 4/4/20. Fullmäktigeledamoten Ola Axelsson blev avbruten av regionordföranden Patrik Ohlsson.
Tre frågor ställs i skrivelsen:
1: Vad får valda ledamöter i fullmäktige ta upp på övriga frågor?
2: Vem får avbryta talare som har ordet?
3: Hur ser regionstyrelsen på den demokratiska rättigheten tex när en talare avbryts?
Svar på skrivelsen kan göras helt kort i tre punkter enligt frågeställningarna men denna förtjänar och kräver ett
något utförligare svar. I 99 fall av 100 är både Ola Axelsson och Patrik Ohlsson personer som menar att innehåll är
viktigare än formalia.
1. Rekommendationen är att en övrig fråga anmäls i samband med dagordningens fastställande. Dock är det så
att så länge stämman inte är avslutad kan fullmäktige besluta att ta upp övrig fråga till behandling. Denna
möjlighet ville Ola Axelsson nyttja.
Då ingen övrig fråga hade aviserats i samband med dagordningens fastställande hade regionordföranden
gått till presidiet för att avsluta stämman.
Ola Axelsson begär och får ordet av stämmoordförande. Enligt stämmans arbetsordning var talartiden
begränsad till två minuter. Efter det att Ola Axelsson talat i många minuter utan att lämna ett konkret
förslag till stämman bröt regionordföranden av Ola Axelsson med önskan om en konkretisering.
2. Detta var såklart stämmopresidiets uppgift att göra och inte regionordförandens.
3. Fullmäktigeledamots rättigheter att få ex övrig fråga prövad ska självklart alltid respekteras.
Nåväl; Både Ola Axelsson och Patrik Ohlsson slirade på formerna trots bådas, vid tillfället mer än vanligt,
höga ambition. Patrik Ohlsson blev så överrumplad av det hela att han glömde att i samband med
avslutandet av stämman genomföra insamlingen till We Effect.
Det hela föregicks även av ett antal missförstånd. Olas kommunikation med Erik Evestam om övrig fråga
hade inte nått vidare. Sms mellan Ola och Patrik tidigare under veckan hade inte uppfattats ha med
regionstämman att göra utan vidarebefordrades till den i personalen som jobbar med de i smsen aktuella
ämnena. Formerna med en digital stämma innebär ytterligare utmaningar vad gäller möjlighet att uppfatta
vad som försiggår och därmed nödvändighet av stringens och att vara kortfattad, konkret och saklig.
LRFs regionstämma ska kunna hantera aktuella frågor som den som beskrivs.
Det är värdefullt för en övrig frågas hantering att den aviseras tydligt och konkret, gärna i samband med
dagordningens fastställande. Inte minst för att resultatet av hanteringen på stämman och den fortsatta
beredningen av ärendet ska bli så gott som möjligt. Detta bör uppmärksammas inför kommande
regionstämma.
1

Demokrati ställer krav på alla aktörer. Nya media och mötesformer innebär tydliga utmaningar i ledandet av
möten och i att hålla på formerna för deltagarna.
Efter regionstämman bjöd Patrik Ohlsson in Ola Axelsson att medverka i artikel i VF om beredskap och
försörjningsläget till följd av minskande svensk produktion och konkurrenskraft.
Patrik Ohlsson deltar i regelbundna avstämningsmöten med riksförbundet, länsstyrelsen, Region Värmland
och andra myndigheter med anledning av Covid-19 och har samtal med många branschföreträdare för olika
delar av det värmländska lantbruket varje vecka för inhämtande av underlag till dessa möten.
Covid 19 föranleder även grannlandet Norge att titta på Svensk livsmedelsproduktion ur ett beredskaps och
självförsörjningsperspektiv. Söndag 24/5 kommer ett reportage i NRK där bla Patrik Ohlsson, Boo Westlund i
Hagfors, LRFs förbundsstyrelseledamot Lennart Nilsson samt landsbygdsminister Jennie Nilsson medverkar.
Regionstyrelsen LRF Värmland Karlstad den 18 maj 2020

Patrik Ohlsson
Från: Ola Axelsson <ola.axelsson@live.se>
Skickat: den 12 maj 2020 10:39
Till: Värmland, Region - Styrelse <varmland.reg.styrelse@lrf.se>
Ämne: Skrivelse från Säffle Norra

Hej,
bifogat finns en skrivelse med några frågor från styrelsen i Säffle Norra.
Vänligen
Ola Axelsson
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