Årsmöte 2018 för LRF:s kommungrupp i Kungälv
Tid: 25 januari 2018, kl. 19:00–19:30
Plats: Kode Hemvärnsgård, Granatvägen 4, Kode
Närvarande: 42 LRF-medlemmar från Kungälvs kommun, fördelat på 5
kvinnor och 37 män, 5 av medlemmarna var under 36 år.
Protokoll:
1. Mötet öppnades av Robert Larsson. Landsbygdsdirektör Marie Andreasson från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Carl-Fredrik Svederberg från regionstyrelsen för LRF Västra Götaland hälsades välkomna.
(a) Robert Larsson valdes till mötesordförande.
(b) Martin Gustavsson valdes till mötessekreterare och pressreferent
för årsmötet.
(c) Ingemar Hansson valdes till protokolljusterare jämte årsmötets
ordförande.
2. Röstlängden fastställdes till de som var närvarande.
3. Inbjudan med föredragningslista till årsmötet levererades som vykort
till medlemmarna omkring 12 januari 2018, kallelse till årsmötet publicerades i Land Lantbruk 12 och 19 januari, SMS-påminnelse skickades
19 januari.
Kallelse och föredragningslista godkändes.
Mötet ajournerades och landsbygdsdirektör Marie Andreasson som berättade om verksamheten och aktuella ärenden vid länsstyrelsens landsbygdsenhet. Därefter bjöds mötesdeltagarna på mat och dryck.
4. Rapporter:
(a) Kommungruppens verksamhetsberättelse för 2017 lästes upp och
lades till handlingarna.
(b) Carl-Fredrik Svedberg gav en kort rapport från riksförbundsstämman 2017.
5. Val av ledamöter och ansvariga:
(a) Mötet beslöt att styrelsen skall bestå av 10 ledamöter.
(b) Johannes Löndahl, Robert Larsson, Martin Gustavsson, Benny
Olsson, Daniel Eliasson, Julia Bengtsson, Lars-Olof Thorsson, Rikard Oscarsson, Roy Andersson och Ulf Karmark valdes om som
styrelseledamöter med mandattid på ett år.
(c) Johannes Löndahl valdes om som till kommungruppsordförande
på ett år.
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(d) 5 personer valdes som fullmäktige till regionförbundets stämma
13 mars 2018 på Vara Konserthus: Johannes Löndahl, Martin
Gustavsson, Daniel Eliasson, Robert Larsson och Benny Olsson;
som ersättare valdes i turordning Gunnar Arneson, Viktor Brycke, Beatrice Andersson, Rikard Oscarsson och Emil Karmark.
(e) Ulf Karmark valdes om till vattenvårdsansvarig.
(f) Benny Olsson valdes till viltansvarig.
(g) Styrelsen gavs mandat att vid behov själv utse övriga ansvariga.
6. Motioner och skrivelser fanns det inga att behandla.
7. Verksamhetsplan för 2018:
En ”mingelkväll” för unga i LRF kommer arrangeras under sommarhalvåret.
Kungälvsmässan 2018 kommer äga rum 6, 7 och 8 september. Kommungruppen har för avsikt att deltaga tillsammans med lokala livsmedelsproducenter.
Facebook-sidan ”LRF i Kungälv” används till att få uppmärksamhet
kring aktuella frågor och sprida information om aktiviteter som arrangeras av kommungruppen eller lokalavdelningarna.
Styrelsen kommer fortsätta att bevaka och vid behov agera avseende ärenden som påverkar förutsättningarna för de gröna näringarna i
kommunen och där externa aktörer vill göra stora intrång i jordbruket
och skogsbruket.
8. Aktiviteter inför valet 2018
Kommunpolitiker kommer bjudas in till en debattkväll under våren
inför valet i höst. Debatten är tänkt att handla om lokalproducerad
mat och förutsättningar för de gröna näringarna i Kungälvs kommun.
Debattkvällen arrangeras med hjälp av Studieförbundet Vuxenskolan.
Deltagandet vid Kungälvsmässan 2018 och användandet av Facebooksidan ”LRF i Kungälv” är också del av aktiviteter inför valet 2018.
9. Övriga frågor:
(a) Gunnar Arnesson framförde ett tack för att styrelsen genomfört
förslaget om ”mingelkväll för unga”.
(b) Valberedningen uppmanade medlemmarna att lämna förslag på
kvinnor till kommande val av styrelse.
(c) Carl-Fredrik Svederberg berättade om arbetet som görs av regionstyrelsen för LRF Västra Götaland.
10. Mötet avslutades av Robert Larsson.

Martin Gustavsson, mötessekreterare

Robert Larsson, mötesordförande

Ingemar Hansson, protokolljusterare
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