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Verksamhetsberättelse 2018 – Lidköpings kommungrupp
Styrelsen för Lidköpings kommungrupp inom V:a Götaland får härmed avge följande rapport
för verksamheten under 2018

Styrelse:
Ordförande
Sekreterare
Övriga ledamöter

Josefina Guttman
Erik Pettersson
Kent Thorstensson
Peter Rahm
Marcus Furusköld
Charlotte Andersson
Jacob Hassel
Lars Eliasson
Maria Boklund
Krister Ivarsson
Camilla Rosman

Övriga:
Jakt- och viltansvarig
Miljö- och vattenvårdsansvarig

Marcus Furusköld
Charlotte Andersson

Valberedning:
Utsågs på lokalavdelningarnas årsmöten 2017
Lars Karlsson
Jan-Eric Stenberg
Leif Nättorp
Anders Löfman
Bengt Carlsson Wester
Clas Hellström
Bengt Roland
Johan Bergström
Kjell Abelsson
Lennart Larsson
Arvoden:
Ordföranden erhåller årligen 5000 kr
500 kr dagtraktamente samt reseersättning vid möten

Kållands-Råda
Trässberg
N:a Härene/Hovby
Tådene
N:a Kålland
Söne-Örslösa
Järpåsbygden
Vinningaorten
Saleby
Tunbygden

Årsmötet:
Kommungruppens årsmöte hölls den 31 januari 2018 i hörsalen på Sparbanken Lidköping,
med deltagande av Anders Wetterin, Jakt- och viltvårdsexpert på LRF riks. Mötesordförande
var Helena Lundborg
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Stämmoombud till regionförbundets stämma 20 mars:
1. Josefina Guttman
2. Erik Pettersson
3. Håkan Eriksson
4. Jacob Hassel
5. Camilla Rosman
6. Marcus Furusköld
7. Charlotte Andersson
som ersättare valdes:
1. Krister Ivarsson
2. Kent Torstensson
3. Maria Boklund
4. Lars Eliasson
5. Johan Bergström
6. Bengt Carlsson Wester
7. Lars Karlsson

Styrelsemöten:
Under 2018 har Lidköpings kommungrupp genomfört elva protokollförda styrelsemöten.
Verksamhet:
Under året har vi samverkat med Lidköpings kommun vid fyra planerade tillfällen. Samtliga
protokollförda.
Under våren fortsatte kommungruppen sin satsning inför valet 2018. Under hösten hade 4
träffar avhandlats, under våren träffade vi politiker från L, MP, S och SD.
Marcus Furusköld (jakt- och viltvårdsansvarig) har deltagit vid två samrådsmöten om
vildsvinsproblematiken.
3e april var delar utav styrelsen på studiebesök på Vänerkök. Där diskuterades bl.a.
kommunens inköp och menyer med kommunens kostchef Pernilla Bratt.
Under 2018 har kommungruppen varit med i NLT 6 gånger (3 reportage och 3 insändare).
Kommungruppen har aktivt jobbat att få in ”bonden i skolan” i kommunens
utbildningsmaterial.
Den 11 juni anordnade styrelsen studiebesök för kommunens studievägledare. De fick bla lära
sig mer om gris-, mjölk-, spannmål- och skogsproduktion. Detta för att få fler att välja att
jobba i den gröna näringen.
Under sommaren satte kommungruppen upp de 10 banderollerna med texten ”ät svensk mat”.
Banderollerna användes under power meet och kommer i fortsättningen sättas upp runt om i
kommunen under evenemang.
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Kommungruppen har tillsammans med Vinningaortens LRF avdelning genomfört en
växtodlingsträff den 11 juni. Under kvällen diskuterades bl,a. vikten av markkartering och
god jordstruktur. Träffen hölls på Skofteby säteri, ca 65 deltagande.
Under sommarens torka samarbetade kommungruppen med räddningstjänsten för att
”inventera” hur många gödselspridare som finns i kommunen. Under torkan rapporterade vi
även in till Länsstyrelsen hur foderläget i kommunen såg ut.
I augusti träffade delar utav styrelsen Sparbanken Lidköping och Sparbanksstiftelsen för att
informera sig om företagens ekonomi i samband med torkan.
Styrelsen har under hösten tryckt upp skyltar som kan sättas upp vid vandringsleder mm. Det
är 6 olika skyltar med budskap om svensk jord och skogsbruk.
Delar utav styrelsen deltog på en kommungruppskonferens i november.
Den 27 november anordnade kommungruppen en temakväll om klimatet. Deltagande från
Länsförsäkringars naturskadeexpert Johan Litsmark. 36 deltagande.
Kommungruppen bjöd den 11e december in delar utav regionförbundets valberedning för att
diskutera årets som gått och hur vi ser på valberedningens fortsatta arbete. Mötet hölls i
sparbankens hörsal och alla medlemmar var välkomna. Ca 40 deltagande.
LRF kommungrupp i Lidköping utsåg i oktober Götesjö Djur & Jord HB till Årets
landsbygdsföretag 2018. Priset utdelades under medlemskvällen den 27 november på
Sparbanken Lidköping.
Som flyghavreaktivitet skickades en påminnelse i form av SMS ut till medlemmarna om att se
över sina fält och vara noggranna med plockning.
Kommungruppen gjorde under våren en skrivning till kemikalieinspektionen angående
problematiken med råttbekämpning mm.
I övrigt har kommungruppen bevakat de frågor som berör lantbruket och landsbygden såsom
arbetskraftsförsörjning, viltfrågor, lokal upphandling, vatten/avlopp, vägar, naturbruksskolor
m.m.
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Antal medlemmar:
I Lidköpings kommun fanns 31/12-18 1037 medlemmar. (2017 1018st)
Järpåsbygden
Kållands-Råda
N:a Härene-Hovby
N:a Kålland
Saleby
Söne-Örslösa
Trässberg
Tunbygden
Tådeneorten
Vinningaorten

111
93
97
190
84
119
45
62
99
137

Josefina Guttman
Ordförande

Erik Pettersson
Sekreterare

…………………………

…………………………
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