Uddevalla Kommungrupp
Styrelsemöte 7 mars 2019
Ordförande Stig Olsson
Sekreterare Bertil Sköldh
Övriga medverkande: Torsten Torstensson, Bo Olsson, Rolf Hermansson,
Bernt-Johan Lindberg, Anders Olsson-Gryrfors, Karin Cederberg, Göran Åhrén

Protokoll
§ 14

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

§ 15

Val av justeringsman: Till justeringsman valdes Karin Cederberg.

§ 16

Dagordningen: Dagordningen och kallelsen godkändes.

§ 17

Föregående mötes protokoll: Föregående protokoll godkändes.

§ 18

In- och utgående skrivelser: Fanns inga.

§ 19

Rapporter:
a) Remiss kretslopp: Torsten Torstensson har för kommungruppens
räkning lämnat åsikter om förslaget på ny kretsloppspolicy som
regionen skall lämna remissvar på.

§ 20

Motioner regionens årsmöte: Torsten Torstensson redogjorde läget
för motionerna som kom in till årsmötet. I regionstyrelsens förslag
kommer motionen om köttavgifter att skickas till riksstämman,
motionen om vildsvin att till vissa delar, och tillsammans med andra
kommungruppers liknande motioner, att skickas till riksstämman
medan motionen om det så kallade torkstödet anses besvarad.

§ 21

Arbetsmarknadsprojekt: Ordförande skall träffa Sussana Jordan
från Vuxenskolan den 19 mars om hur man kan få in nyanlända i de
gröna näringarna.

§ 22

Resa Norge: Håkan Johansson från Ljungskile har kommit med
förslag om en tvådagars studieresa till Norges största
lantbruksmässa i Durskun den 13-14 september. Priset kommer att
ligga runt 1700 kr per person. Mötet beslutade att lämna över
förslaget till lokalavdelningarna och undersöka om intresse finns.

§ 23

Kommungruppsträff Vänersborg: Ordförande informerade att han
och Torsten Torstensson åker på denna kommunträff som den 3
april. Skulle någon bli förhindrad så går Bertil Sköldh in som reserv.

§ 24

Aktiviteter: Mötet beslutade att bjuda in någon från
Skogsvårdsstyrelsen till nästa möte.

§ 25

Övriga ärenden: Göran Åhrén ville driva vidare påverkansarbetet
med vattenfrågor och enskilda avlopp bl.a. Mötet var mycket positiv
till detta.
Göran tog upp frågan att medverka mera aktivt på Bondens Dag .
Rolf Hermansson skulle undersöka frågan hur intresserade
arrangörerna är till detta och återkomma.

§ 26

Nästa möte: Slutet av april.

§ 27

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

Sekreterare: Bertil Sköldh

________________________________
Justerare: Karin Cederberg

