Verksamhetsberättelse 2018 för LRF Borås Kommungrupp
Verksamhetsåret började med att en liten grupp trogna medlemmar samlades som vanligt i
Rångedala Bygdegård den 1 februari 2018 till årsmöte. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar
deltog Regionstyrelseledamot Peter Tagesson samt Emma-Klara Arnell från LRF ungdom.
Styrelsen har bestått av 5 ledamöter. Monica Johansson sekreterare, Monika Hermansson Friedman,
Göran Nilsson, Göran Johansson och Alexander Andersson.
Monica Johansson har fått fungera som ordförande och kontaktperson
Styrelsen har haft 5 styrelsemöten i det första mötet ingick en konstituerande del.
Styrelsen har haft olika ansvarsområden som vari indelade i 3 grupper
- Konsument o Skolkontakter: Monika Hermansson Friedman och Alexander Andersson
- Tillväxt/Näringsliv. Infrastruktur, Krisberedskap, Plan o Bygg, Äganderätt skog: Monika Hermansson
Friedman och Monica Johansson
- Miljö/vatten. Natur/kultur, Skog, Häst o djurskydd, Vilt o Rovdjur, Fauna: Göran Johansson och
Alexander Andersson.
Flyghavreansvarig: Mats Englund
Dialog o Paneldebatt 16 maj studiebesök på Holmryds Gård o Mejeri därefter debatt i Bredareds
bygdegård där de 8 partierna i Borås Kommunfullmäktige deltog och c:a 25 LRF-are som lyssnade och
ställde frågor.
Vi har framfört till kommunen att det bör serveras mer nötkött i de kommunala måltiderna
Som representant för kris- o säkerhet för Borås/Sjuhärad har Monika HF deltagit i ett möte på
Räddningstjänsten.
Monica HF och Monica J har även varit inkallade till CKS där Ola Svensson som är
krisberedskapssamordnare från Borås Stads Centrum för kunskap och säkerhet informerade om läget
i sommarens torka. Vattenbrist, foderbrist och brandrisk plus att vi lärde honom mycket om lantbruk.
Skrivelse avseende dumpad bil ligger för närvarande på kommunen och är en långkörare men verkar
vara klar och vi väntar på skriftligt svar.
Vi har deltagit på Regionstämman i Vara 13 mars och på extrastämman i Grästorp 28 maj.
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