Styrelsemöte Munkedals kommungrupp
Datum: 2020 02 24
Plats: Hemma hos Mats Karlsson
Närvarande: FREDRIK ANDERSSON, MATS KARLSSON, KARL ÅKE ROSEN, HENRIK HÄSSLEBRÄCKE.
•

Till ordförande för mötet valdes
Fredrik Andersson

•

Till sekreterare för mötet valdes
Mats Karlsson

•

Föregående mötesprotokoll
Lästes och lades till handlingarna

•

Verksamhetsplan 2020
Nästa näringslivsråd är den 26 februari i Håby. Vi diskuterade hur vi skulle göra dom träffarna
mer givande inte bara berätta var för sig vad man sysslar med. Vi önskar lite mer verkstad.
i kontakten med våra beslutsfattare vill vi följa upp översiktsplanen samt hålla kontakt med
Johan Celinder som har hand om krishantering o livsmedel försörjning o beredskapsplan i
kommunen.

•

Rapport från lokalavdelningarna
Rapport från avdelning Bärfendal: Fortsätter med datautbildning. Hjälpa till att starta upp
dikningsföretag och samarbete med alla föreningar genom hembygdsföreningen i Bärfendal.

•

LRF Internt:
Karl Åke skall kolla med våra kontaktpersoner Johan Stegard eller Sissi Fredberger hur vi skall
jobba i styrelsen när avdelningar läggs ned .tex behandling av motioner.

•

Inför regionstämman 23 Mars
Inget nytt

•

Påverkan/Politikerkontakter
Vi skall lämna in LRF s förslag på väg till ”fosilfri färdplan” till kommunen

•

Räddningstjänsten

Vi beslutade att Farmartjänst tar hand om och skriver avtal med räddningstjänsten mitt
Bohuslän om hjälp med brandberedskap med våra gödseltunnor och annat vi lantbrukare
kan hjälpa till med.
•

Medlemsvård
Vi skall göra en genomgång av medlemmar som vi inte har mobilnummer eller mail adress till
så att fler kan få info om vad vi gör. Vi får ta hjälp av Anna-Lena på Skara kontoret.

•

Hemsidan
Inget togs upp

•

Vattenskyddsfrågor
Inga vattenskyddsfrågor togs upp

•

Viltfrågor
Vi skall ta kontakt med Fredrik Davidsson som har hand om viltfrågorna där vi skall
bestämma hur vi skall jobba. Ett förslag att försöka öka avsättning på vildsvinskött med
grilldag o bjuda på vildsvin till allmänheten.
Vi skall kolla med Martin Olofsson om det är något för den vilande Munkedalsavdelningen att
ta i.

•

Övriga frågor
Karl Åke skall träffa vuxenskolans kontaktperson för att vi skall ha nån anordna infoträff om
vad som gäller vid traktorkörning på vägar vid snabba traktorer för grannar vad o dyl.
Krävs det c kort ykb o s v?

•

Nästa möte
Nästa möte planeras den 27 april i Bärfendal.

