Uddevalla Kommungrupp
Styrelsemöte 26 september 2019
Ordförande: Stig Olsson
Sekreterare: Bertil Sköldh
Övriga medverkande: Torsten Torstensson, Bo Olsson, Bernt-Johan Lindberg,
Karin Cederberg, Göran Åhrén samt Paula Nyman, Sofia Stengavel och Marie
Arvidsson från Uddevalla Kommun för att presentera kommunens
Naturvårdsplan.

Protokoll
§ 41

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

§ 42

Val av justeringsman: Till Justeringsman valdes Berndt-Johan
Lindberg.

§ 43

Dagordningen: Dagordningen och kallelsen godkändes.

§ 44

Föregående mötesprotokoll: Föregående protokoll godkändes.

§ 45

In- och utgående skrivelser: Finns inga.

§ 46

Rapporter:
a) Avlopp och slam: Den nya strategin för avlopp o slam i
kommunen är under ombearbetning. Den nya politiska majoriteten
i Samhällsbyggnadsnämnden håller därför nu på att plocka bort alla
gamla dokument som medger spridning av slam på åkermark.
b) Klimatveckan: Torsten Torstensson rapporterade att LRF inte
kommer att delta på Klimatveckan.

c) Väg 161: Torsten Torstensson meddelade att han blivit kallad till
ett möte med Trafikverket den 27 september på Uddevalla
Museum.

d) Räddningstjänst: Mötet beslutade att bordlägga denna fråga till
nästa möte.

e) Översiktsplan: Stig Olsson och Torsten Torstensson rapporterade
från ett möte med Uddevalla kommun där LRF kunde lämna sina
synpunkter om den nya Översiktsplanen för kommunen.

f) Rättviksmodellen: Torsten Torstensson meddelade att ett Skapmöte med Näringslivskontoret i Uddevalla samt gruppledarna från
dom olika politiska partierna skall hållas den 7 oktober om
Rättviksmodellen.
§ 47

Naturbruksplan Uddevalla kommun: Torsten Torstensson hade
bjudit in Paula Nyman, Sofia Stengavel och Marie Arvidsson från
kommunen för att presentera den nya Naturvårdsplanen. LRF var
inte någon remissinstans i det första skedet men efter kritik har nu
blivit det. Efter presentation diskuterades planen och LRF har
synpunkter som man kommer att lämna in ett senare remissvar.

§ 48

Kommungruppsdagar Vann: Mötet beslutar att Torsten
Torstensson och Bertil Sköldh kommer att deltaga under dessa
dagar.

§ 49

Ungdomsutbildning oktober: Ordförande informerade att det
kommer att hållas en ungdomsutbildning den 25 - 26 oktober i
Vänersborg. Mötet beslutar att anmäla Karin Cederberg till denna
utbildning.

§ 50

Rapport avdelningarna: Bo Olsson från Uddevalla LRF rapporterade
att dom planerar en studiecirkel om vatten o skog. Det bör vara
minst 5 deltagare för att få bidrag från studieförbundet
Vuxenskolan.

§ 51

Medlemsutskick: Regionen har beslutat att inte bekosta några
utskick framöver utan att alla kallelser och annan information skall
ske via sms och mail. Torsten och Bertil kommer att ta upp denna
detta på kommungruppsdagarna på Vann den 4-5 oktober.

§ 52

Julavslutning: Mötet beslutade att äta en enklare jultallrik i
samband med nästa möte, Torsten undersöker lämplig plats.

§ 53

Övriga frågor:

§ 54

Nästa möte: 2019-11-28

§ 55

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

Ordförande: Stig Olsson

Justerare: Berndt-Johan Lindberg

Sekreterare: Bertil Sköldh

