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Verksamhetsberättelse 2019
Årsstämma har hållits den 17 januari

Under år 2019 har vi haft fyra styrelsemöten.

Telefonmöte med Ordförandena i Regionen hålls en gång i månaden.

Styrelseprotokoll, Näringslivsmötenas anteckningar samt Minnesanteckningar
mm. har löpande lagts upp på kommungruppens hemsida.

Någon eller några ur styrelsen har deltagit på Näringslivsmötena under året.

Vi har deltagit i frukostmöte på brandstationen i Munkedal där diskussioner om
krishantering och tillståndshantering togs upp med brandkårsledningen och
miljöchef Maria Bylund.

Den 16 april blev LRF inbjudna till brandstationen för att komma fram till
konkreta lösningar vid krishantering. Styrelsen har sedan arbetat fram en
gemensam grupp med intresserade medlemmar som kan ställa upp vid ex
storbrand genom släckning med gödseltunnor och annan utrustning.

Vi har bjudit in en tjänsteman och en politiker att delta i LRFs satsning på ”god
myndighetsutövning”
Mötet hölls i en heldag 3 april i Vänersborg där man presenterade bl.a.
Rättviksmodellen.

LRFs samordnare för Integration Susanna Jordan efterfrågade samarbete
mellan LRF medlemmar och Arbetsförmedlingen för att se möjligheter med att
integrera nyanlända i den gröna näringen.

Del av kommungruppen representerade LRF på Öppet Hus på UC Munkedal
(Dingleskolan) 27 april.

Representanter har varit på Regionsstämman den 18 mars.

Remissyttrande har gjorts gällande 7 st. vattenskyddsområden i kommunen
genom att påskrift av utarbetat förslag gjorts av respektive berörda markägare.

Bildande av naturreservat, Örekilsälven pågår och enligt uppgift skall enskilda
markägare prioriteras vad gäller ersättningar.

Vi har även haft ett kommungemensamt möte med Lysekils och Orusts
kommungrupper där vi diskuterat slopade postala utskick för
lokalavdelningarna, ekonomisk uppföljningskurs för att belysa
deltidslantbrukares egentliga ekonomiska utfall samt planerat för besök av LRFs
Brysselchef.

Den 15 augusti ordnades en träff med LRFs Brysselchef Ingrid Rydberg som
redogjorde om sitt arbete och svarade på frågor om CAP mm. Träffen hölls på
f.d. Dingleskolan med ca 30 deltagare.

Den 4-5 oktober var vi tre från styrelsen som deltog i regionens samlade
projekt ”Kraften i landet” där upptakten till LRFs hållbarhetspaket och verktyg
inför V.47 implementerades. Mötet hölls på Vann Spa.
V.47 så genomförde styrelsen med hjälp av medlemmar som visade upp sina
gårdar under en heldag för politiker och tjänstemän i Munkedal. Under dagen
blev det också tillfälle till bra diskussioner. Resan verkade mycket uppskattad
och gav också bra uppmärksamhet genom en större artikel i Bohusläningen.

Vi har den 19/12 haft ett gemensamt styrelsemöte där vi bjudit in
lokalavdelningarnas styrelser samt kommungruppens valberedning för att
diskutera uppföljning av genomförd studie och diskusionsresa som gjorts med
tjänstemän och politiker från Munkedals kommun samt verksamhetsplanering
för 2020.
Detta gjordes på Hensbacka Herrgård där vi tillsammans avnjöt ett julbord.
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