Uddevalla Kommungrupp
Styrelsemöte 2020-03-19 via telefon
Ordförande: Torsten Torstensson
Sekreterare: Bertil Sköldh
Övriga ledamöter: Stig Olsson, Ingrid Karlsson, Bo Olsson, Bernt-Johan
Lindberg, Göran Åhrén, Anders Olsson-Grytfors.
Anders Olsson-Grytfors lämnade mötet efter §76.

Protokoll
§ 70

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

§ 71

Val av justeringsman: Till justeringsman valdes Stig Olsson.

§ 72

Dagordningen: Dagordningen och kallelsen godkändes.

§ 73

Föregående mötes protokoll: Föregående mötes protokoll
godkändes.

§ 74

Val v. ordförande: Till v. ordförande för 2020 valdes Stig Olsson.

§ 75

Val av sekreterare: Till sekreterare för 2020 valdes Bertil Sköldh.

§ 76

Översiktsplan: Torsten informerade att LRF är nu remissinstans för
den nya översiktsplanen för U-a kommun. Mötet beslutade ge
delegation till Stig o Torsten att bevaka våra intressen och kunna
lämna synpunkter under remisstiden. Delegationen gäller även
andra remisser från kommunen.

§ 77

LRFs regionstämma: Torsten informerade att stämman är flyttad till
åtta platser på distans på grund av coronakrisen. Han betonade hur
viktigt det är att inte åka vid minsta symtom eller förkylning. Bo
Olsson meddelade att han inte tänker åka.

§ 78

Motioner från LRF Uddevalla: Torsten gick igenom dom sex
motioner som kommungruppen har lämnat in i våra handlingar och
vad regionstyrelsen har svarat.
Motion nr 3. Svensk kött bättre för klimatet.
Mötet accepterar svaret.
Motion nr 8. LRFs förhållningssätt till Svensk Vatten och Revaq i
slamfrågan.
Mötet beslutade att Torsten skriver ett yttrande till riksstämman.
Motion nr 13. Hanteringen av svenska skogar.
Mötet accepterar svaret.
Motion nr 36. Bilden av jordbruk som problem för miljö och klimat.
Mötet har synpunkter på svaret och ger Göran i uppdrag att skriva
ett yrkande till Riksstämman.
Motion nr 45. Brist på e-postadresser och mobilnummer i LRFs
medlemsregister.
Motion nr 48. Enskilda avlopp.
Mötet accepterar svaret.

§ 79

Nästa möte: Ordförande kommer kalla till nytt möte när
smittorisken anses vara över.

§ 80

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

_________________________________________________________________
Ordförande: Torsten Torstensson.

Justeringsman: Stig Olsson

Sekreterare: Bertil Sköldh

