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ordfororande Fredrik Andersson Hdlsa vdlkomna

" Till motesordforande valdes Martin olofsson
, Till Sekreterare Valdes Mats Karlsson

' Till protokoll justerare valdes Claes Fritzon
. Foredragnings listan o kallelse godkdndes

' Rapport frAn verksamhets berdttelsen
styrelsen har haft 4 styck moten samt varit med p6
Ndringslivs radet och frukostmdten med kommunen

Vi har haft med en politiker o tjdnsteman p6 konferans om
God myndighetsutovning o utbildning on Rdttviksmodellen.
Vi har varit med pA oppet hus i kommun huset.
Vi har medverkat pdr regionstdmman

,

Vi har tagit fram en brandberedskaps lista tillsammans med
Rdddningstjdnsten

.

Vi hade trdff med lrf s brysselchef Ingrid Rydberg i Dingle den
15 augusti tillsammans med grannkommunerna

.

Fredrik Karl Ake och Mats va pa konferans p6 Vann p6
inspirationstrdff i oktober

.

Vi hade en lyckad studie resa den 20 nov med ett 20 tal
politiker o tjdnstemdn ddr vi besokte hogens mjolk lAngons
produktion UlkerodsgArd ddr vi visa lite av v6ran ndring vilket va
vdldigt lyckat . detta har kan ge fordelar i fortsdtta kontakter
med kommunen

.

L
' Vi ordnade julbord for alla styrelse medlemmar
19 dec pd hensbacka f6r att pranera f6r 2o2o

i kommunen den

.

' Johan stegard fr6n region styrelsen som dr vara kon kt

i

regionen presentera sig sjdlv och berdtta vad han jobbar med
regionen smt berdtta lite om cap forhandlingarna som dr

forsenade .och att LRF har tagit fram en miljdpolicy som
presenteras till makthavarna ddr vi kan bidra till ett fossilfritt
samhdlle om vi f6r rdtt ekonomisk styrning.

' Arsmotet beslot att styrelsen skall best6 av 4 pers

.

' Pa ett drr valdes Fredrik Andersson Karl Ake Rosen Henrik
Hdsslebrdcke Mats Karlsson
1

.

Till Ordforande valdes Fredrik Andersson

" Att representera oss till regionstdmman i Mars valdes Fredrik

Andersson Catrine Bohlin Mats Karlsson Som ersdttare valdes
Marie Olofsson .
"

Till vilt ansvarig valdes Fredrik Davidsson

.

Vi skall forsdka med att skicka bilder med vilt skador ndr det
hdnder till en adress sd att det gdr enkelt att redovisa ndr det

behovs

.

- Till studiefrdmjandets kontakt man valdes Fredrik A.
G Verksamhets planen faststdldes se bilaga..

" Pa ovriga frdgor undrade Andreas Bohlin frdn valberedningen
Hur det skall fungera ndr vi ldgger eller gor avdelningar

stadgelosa som Munkedal har gjort som normalt vdljer

valberedning . vi antar att det fdr goras pd kommungruppens

i

drsmote .men vi skickade frdgan
med Johan stegard tirl
regionenstyrersen s6 fdr vi se vad
som dr tdnkt .
.vi avtackade Aron Hajum for arbetet
styrersen

1

och vi tackade Hans Erik Ringstrom
for ett intressant foredrag
om biodling

.

Mdtet avsfutas tack for ikveifl
Vid Pennan Mats karlsson ..

3
drsmdte .men vi skickade frdgan med Johan stegard till
regionenstyrelsen sd fAr vi se vad som dr tdnkt

.

.vi avtackade Aron Hajum for arbetet styrelsen
Och vi tackade Hans Erik Ringstrom for ett intressant foredrag

om biodling

.

Motet avslutas tack for ikvdll

Vid Pennan Mats karlsson
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