Uddevalla Kommungrupp
Styrelsemöte 17 januari 2019
Ordförande: Stig Olsson
Sekreterare: Bertil Sköldh
Övriga medverkande: Bernt-Johan Lindberg, Nils Melin, Per-Olof Jacobsson,
Anders Olsson-Grytfors, Karin Cederberg, Rolf Hermansson, Östen
Ramneskär, Bo Olsson, Torsten Torstensson.

Protokoll
§1

Mötets öppnande: Ordförande hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§2

Val av justeringsman: Till justerare valdes Anders Olsson-Grytfors.

§3

Dagordningen: Dagordningen och kallelsen godkändes.

§4

Föregående mötes protokoll: Föregående protokoll godkändes.

§5

In- och utgående skrivelser: En kallelse är utskickad till ett möte om
Jord och skogsbruk i framtidens energiförsörjning på Kunskapens
Hus i Dingle. Var och en anmäler sig själv för deltagande.

§6

Rapporter:
a) Kommungruppsträff Tanumshede: Karin o Anders rapporterade
från en mycket bra Kommunträff i Tanumshede.
b) Sammanslagning avdelningar: Ordförande meddelade att LaneRyr Bäve och Ljungskile-Forshälla LRF nu har blivit en avdelning
med namnet Uddevalla LRF på ett möte den 29 januari på Åh
Stiftsgård. Till ordförande i den nya avdelningen valdes Bo Olsson.

c) Valberedningen: Valberedningen bestående av Nils Melin, PerOlof Jacobsson och Lars Hellberg var inbjudna till dagens möte. Lars

Hellberg kunde tyvärr inte närvara. Nils Melin informerade att det
skulle väljas ett ombud till Vuxenskolans årsmöte.
§7

Kommungruppens årsmöte: Årsmötet skall hållas den 4 februari
Uddevalla Stadshus kl. 18:00. Torsten ansvarar att kallelse skickas ut
till våra medlemmar. Föreläsare på årsmötet blir brandchefen i
Uddevalla kommun Bernt Eriksson och Dan-Ove Andreasson från
Länsförsäkringar.

§8

Arbetsmarknadsprojekt: Ordförande har fått en förfrågan från
Vuxenskolan i Örebro om LRF var intresserad att hjälpa
utlandsfödda att komma in i de gröna näringarna. Mötet beslutar
att Stig tar en återkontakt för mer information.

§9

Klimat och miljöseminarium: Torsten håller på och undersöker om
vi kan få hit meteorolog Per Holmberg till ett kommande
miljöseminarium.

§ 10

Aktiviteter: 1. Att ha ett möte med Uddevalla Kommun om de
håller sitt mål att köpa in närproducerad mat.
2. Att bjuda politiker på en busstur runt i kommunen för att skapa
en bättre dialog om de gröna näringarna och en levande landsbygd.

§ 11

Övriga ärenden: Torsten informerade att han hade besökt LRFs
kontor i Stockholm, efter information att en inhyrd konsult ville
ändra LRFs slampolicy.

§ 14

Nästa möte: Beslutas på årsmötet den 4 februari.

§ 15

Mötets avslutande: Ordförande tackade alla närvarande och
förklarade mötet avslutat.

_________________________________ ______________________________
Ordförande: Stig Olsson

Justerare: Anders Olsson-Grytfors

Sekreterare: Bertil Sköldh

