Verksamhetsberättelse 2018 LRF:s kommungrupp Ulricehamn
Styrelsen har haft 9 ledamöter:
Lena Carlsson, ordf, Johan Björkelund, v ordf, Mattias Nilsson, sekr, Sture Karlsson, Lennart
Bodenhem, Peter Nilsson, Charlotta Nilsson, Sören Johansson och Peter Tagesson.
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Årsmötet 2018 hölls 12 februari i Hörsalen, Ulricehamns Sparbank.
Styrelsemöten, 5 st, under året.
Träff med Vuxenskolan och Lizette Andersson för att se vad de kan erbjuda och stötta med.
Motionsgenomgång inför regionstämman i Vara 13 mars, styrelsen och ombud.
Deltagande på 2 regionstämmor.
Representerat kommungruppen och nätverkat på frukost/lunchmöten som Nuab och
Företagarna bjudit in till. Fått en bra kontakt med Nuab:s landsbygdsutvecklare Charlotte H
Svensson. Framfört LRF:s önskan/krav på fler portioner med kött i de kommunala köken, vid
möte med upphandlingsenheten, för att stötta de svenska livsmedelsproducenterna.
Temakväll ”Skogen och klövviltet" i samarbete med Vuxenskolan. Upptakt för lokala
studiecirklar.
Telemöten med regionen angående extrastämma och situationen med den extrema torkan.
Möte med kommunens krisberedskapssamordnare Pehr Johansson, SÄRF, Polis,
Maskinringen 7-härad och miljökontoret. Beredskap pga av mycket hög brandrisk och
samarbete. Kommunens vattenkiosker öppnades upp för djurägare som var utan vatten.
Deltagit på stormöte på Rådde, Länghem.
LRF var med på ”Smaka på Ulricehamn” och bjöd på mjölk, bulle och svenska äpplen. Pratade
med konsumenter. Uppvaktade alla partier som fanns vid sina valstugor.
Politikerträff i skogen hos Peter Tagesson där skogsvård och äganderätt diskuterades. Även
Nuab och Södra deltog.
SÄRF bjöd in alla kommungruppers ordföranden, Maskinring 7-härad samt Herrljunga
räddningstjänst för att diskutera framtida samarbete vid olika krissituationer. Information om
bränder i skog och mark 2018, brandflyg, lantbrukets resurser.
Inbjudna till kommunens miljöenhet för att diskutera ”Projekt Dammar”, samhällsskydd och
beredskap. Tyvärr blev projektet avblåst pga att kommunen ansåg sig ej ha resurser för att
driva det i dagsläget.
Kommungruppsträff i Ulricehamn som regionen anordnade.
Kommungruppen tillsammans med LRF riks ”Nya nätverk”, Susanna Jordan, ordnade ett
möte med 3 företag med mjölkproduktion och skog, Skogsstyrelsen Borås, Nuab och
arbetsförmedlingen, för att diskutera möjligheter att ordna praktikplatser inom de gröna
näringarna för nyanlända.
LRF kommungrupp var med och avtackade kommunalråd Mattias Josefsson.
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