Uddevalla Kommungrupp
Styrelsemöte 10 december 2020
Skansgatan Uddevalla
Ordförande: Torsten Torstensson
Sekreterare: Bertil Sköldh
Övriga ledamöter: Stig Olsson, Bo Olsson Ingrid Karlsson, Anders Olsson-Grytfors
Inbjuden till dagens möte är Erik Evestam LRF
Frånvarande: Karin Cederberg, Göran Åhrèn och Berndt Johan Lindberg.

Protokoll
§ 47

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

§ 48

Val av justeringsman: Stig Olsson

§ 49

Dagordningen: Dagordning och kallelse godkändes.

§ 50

Föregående mötes protokoll: Föregående protokoll godkändes.

§ 51

Presentation av Erik Evestam LRF: Erik berättade att han jobbar med
äganderättsfrågor sedan 2008. Just nu ligger fokus på dom Gröna frågorna för
våra medlemmar. En annan utredning som varit ute nu på remiss är
Strandskyddsutredningen som nu skall lämnas över till regeringen. Direktiv för
att bygga på landsbygden, Skogsutredningen, Artskyddsutredningen,
Vattendirektiven och Vattenkraft som skall miljöanpassa gamla kraftverk är
andra utredningar som Erik också jobbar med.

§ 52

Rapporter a) Föreningsarkivet: Torsten meddelade att han har fått allt
gammalt material av Nils Melin ända sedan tiden då vi kallades för RLF. Just nu
är Föreningsarkivet stängt på grund av Covid 19 så vi får avvakta till dom
öppnar igen.
b) Stentäkt Forshälla: Torsten och Erik var tidigare under dagen på besök hos
Krister Lundin som är en medlem som kommer att drabbas hårt bl.a. av den
hårda trafiken där lastbilar kommer passera var tionde minut. Torsten bevakar
och återkommer när mer information finns.
c) Elförsörjning V. Götaland: Torsten har uttalat sig i kommunens tidskrift
Näringslivet för LRFs räkning angående Länsstyrelsens kartläggning och analys
av elförsörjningssituationen i Västra Götaland.

d) Webbinarium Biosfärområde: Torsten och Erik Evestam har deltagit på
detta webbinarium som skall vara ett verktyg för naturvård men Erik var
tveksam till detta och LRF fortsätter att bevaka.
e) Webbinarium Kol och klimat i svenskt lantbruk LRF: Torsten har deltagit
och informerade lite hur lantbruket binder kol.
f) Webbinarium Framtidens återvinning i ett cirkulärt samhälle: Torsten har
deltagit där man diskuterade bl.a. slamåtervinning från reningsverk och vad
man vill med detta.
g) Webbinarium The accumulation of microplastics in agricultural soil:
Torsten kunde inte koppla upp sig så han bevakar detta och återkommer med
mer information.
§ 53

Webbmöte den 27 januari Vattenförvaltning av Bäveån och vattenrådet:
Detta webbmöte skall hållas den 27-01-21. Mötet beslutade att Ingrid Karlsson
och Göran Åhrén deltar från U-a Kommungrupp.

§ 54

Rapport valberedningen: Nils Melin var inbjuden till kvällens möte men av
hälsoskäl kunde han inte deltaga. Han har meddelat Torsten att
valberedningen tänker fullfölja uppdraget inför kommande årsmöte.

§ 55

Årsmötet 2021: Mötet beslutade att årsmötet hålls den 11 februari
kl. 18:00 på Uddevalla Stadshus

§ 56

Övriga frågor: Fanns inga.

§ 57

Nästa möte: den 28 januari 2021 kl 18:30 på Skansgatan Uddevalla.

§ 58

Mötets avslutande: Ordförande tackade alla närvarande och önskade alla en
God Jul och ett Gott Nytt År och förklarade mötet avslutat.

…………………………………………………………………………………………………………………………..
Ordförande: Torsten Torstensson.
Sekreterare: Bertil Sköldh

…………………………………………………………………..
Justerare: Stig Olsson

