Årsmöte 2019 för LRF:s kommungrupp i Kungälv
Tid: 29 januari 2019, kl. 19:00–19:30
Plats: Kode Hemvärnsgård, Granatvägen 4, Kode
Närvarande: 54 LRF-medlemmar från Kungälvs kommun, fördelat på 7
kvinnor och 47 män, därav 7 medlemmar under 36 år.
Protokoll:
1. Mötet öppnades av Johannes Löndahl.
Representanter för Kungälvs kommun hälsades välkomna:
• Miguel Odhner (S), ordförande i kommunstyrelsen
• Anders Holmensköld (M), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen
• Haleh Lindqvist, Kommundirektör
• Susanne Jönsson (S), ordförande i kommunfullmäktiges beredning för samhälle och utveckling
• Rainer Hoffmann (UP), vice ordförande i kommunfullmäktiges
beredning för samhälle och utveckling
Elisabeth Mattsson (L) och Gun-Marie Daun (KD), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen var inbjudna men hade fått förhinder.
Ronny Johansson från regionstyrelsen för LRF Västra Götaland hälsades välkommen.
(a) Johannes Löndah valdes till mötesordförande.
(b) Martin Gustavsson valdes till mötessekreterare tillika pressreferent för årsmötet.
(c) Ingemar Hansson valdes till protokolljusterare jämte årsmötets
ordsförande.
2. Röstlängden fastställdes till de som var närvarande.
3. Inbjudan med föredragningslista till årsmötet levererades med post till
medlemmarna omkring 2019-01-07, SMS-utskick gjordes 2019-01-22,
och annons publicerades i Land Lantbruk 2019-01-25. En samlingsannnons från LRF Västra Götaland publicerades 2019-01-11.
Kallelse och föredragningslista godkändes.
4. Rapporter:
(a) Kommungruppens verksamhetsberättelse för 2018 lästes upp och
lades till handlingarna.
(b) Ronny Johansson gav en kort rapport från riksförbundsstämman
2018 och berättade om några motioner inför regionstämman 2019.
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5. Val av ledamöter och ansvariga:
(a) Mötet beslöt att styrelsen skall bestå av10 ledamöter.
(b) Benny Olsson, Daniel Eliasson, Johannes Löndahl, Julia Bengtsson, Lars-Olof Thorsson, Martin Gustavsson, Rikard Oscarsson,
Robert Larsson, Therese Franksson och Ulf Karmark valdes som
styrelseledamöter med mandattid ett år.
Nyval av Therese Franksson.
(c) Johannes Löndahl valdes om till kommungruppsordförande med
mandattid ett år.
(d) 5 personer valdes som fullmäktige till regionförbundets stämma
18 mars 2019 på Vara Konserthus: Benny Olsson, Daniel Eliasson,
Gunnar Arneson, Johannes Löndahl och Martin Gustavsson; som
ersättare valdes i turordning Robert Larsson, Beatrice Andersson
och Rikard Oscarsson.
(e) Ulf Karmark valdes till vattenvårdsansvarig.
(f) Benny Olsson valdes till viltvårdsansvarig.
(g) Årsmötet avstod från att nominera ombud till Studieförbundet
Vuxenskolans årsmöten.
(h) Styrelsen gavs mandat att vid behov själv utse övriga ansvariga.
6. Motioner och skrivelser
(a) Motionen ”Verksamhetsberättelse från en lokalavdelning” lästes
upp och mötet beslutade att skicka motionen till regionförbundets
stämma den 18 mars 2019.
(b) Det fanns inga fler inkomna motioner eller förslag till skrivelser.
7. Verksamhetsplan för 2019:
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.
En ”mingelkväll” för unga i LRF arrangeras under sommarhalvåret.
Facebook-sidan ”LRF i Kungälv” används till att få uppmärksamhet
kring aktuella frågor och sprida information om aktiviteter som arrangeras av kommungruppen eller lokalavdelningarna.
8. Övriga fråga: Avgående styresleledamoten Roy Andersson kunde ej
närvara, men kommer avtackas vid ett senare tillfälle.
9. Mötet avslutades av Johannes Löndahl.

Martin Gustavsson, mötessekreterare

Johannes Löndahl, mötesordförande

Ingemar Hansson, protokolljusterare
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