Verksamhetsberättelse HJO LRF kommungrupp 2018
Årsmöte 1 februari i Korsberga församlingshem
Medverkande Elin Johansson fd Polis från LRF VÄST styrelse, berättade om sitt liv som polis
och mjölkproducent. Ett 25 tal medlemmar närvarade.
Styrelsen:
Ordförande: Berit Henriksson
Sekreterare: Malin Indebetou
Ledamöter, omval Hans Grenabo, Carl Johan Persson. Nyval, Martin Korneliussen
5 st. styrelsemöten, egna och tillsammans med Hjobygdens LRFavds styrelsemöten och
mötet i Mofallagården om den aktuella svåra skördeläget med extremtorka och kommande
foderbrist.
4 st telefonmöten har under året varit om den svåra torkan som Hans deltagit i. LRFväst har
rapporterat från möten med bla Länsstyrelsen hur läget ser ut och om vad som kan göras.
Berit Henriksson, Hans Grenabo och Martin Korneliussen, deltog på ordinarie LRF Väst
stämma, vid x-stämman på maj deltog Carl Johan Persson från oss som ersättere för Berit
Henriksson. 2 Motioner lämnades in till stämman från oss, om en skyltkampanj, och en
ballongmotion. Ballongmotionen gick vidare och det finns nu LRF ballonger att köpa, till
aktiviteter.
Deltagit på 2 ordförandekonferenser och kommungruppsdag.
Göran och Morgan Svensson Mistens Gård blev utnämnda till 2018 års Gröna Näring i
kommunen, styrelsen grattade dem en dag på hösten. Näringslivsgalan kommer att bli på
januari 2019, då det delades ut.
Vi har, tar kontakt med de valda politikerna i kommunen och deras tjänstemän som
näringslivschefen, samhällsbyggnadschefen under året och diskuterar uppkomna frågor. Vi
har deltagit i flera näringslivsfrukostar, företagarvaldebatt på hotellet och luncher under året
i kommunen. Och har fortsätt haft diskussion om Korsbergavägen, med politiker, och den är
fortfarande ej bra för stora fordon!
Inför valet var Civilminister i S regeringen i Fröjered hos Stig Andersson och Malin o Hans
deltog med sin kunskap om den gröna lokala näringen.
2 st egna insändare i tidningar om stötta bonden och handla närproducerat och svenskt.
Skördefest 2019, finns planer på och Malin har deltagit i planering.
Kommungruppsidan under LRF Väst, har vi uppdaterat sparsamt.
Sen följer vi upp inbrottsläget med spec. mail.
Styrelsen/ Berit Henriksson, Hans Grenabo, Carl Johan Persson, Malin Indebetou och Martin
Korneliussen

