Verksamhetsberättelse 2019 LRF:s kommungrupp Ulricehamn
Styrelsen har haft 8 ledamöter:
Lena Carlsson, ordf, Peter Nilsson, v ordf, Charlotta Nilsson, sekr, Sture
Karlsson, Lennart Bodenhem, Sören Johansson, Peter Tagesson och Christian
Arnesson.
- Årsmötet hölls 17 januari 2019 i Hörsalen, Ulricehamns Sparbank.
- Styrelsemöten, 4 st.
- Möte med kommunens infrastruktur- och trafikplanerare, Johan Persson,
inför ny vägnätsplan i Ulricehamns kommun.
- Motionsgenomgång inför regionstämman i Vara 18 mars, styrelse och
ombud.
- Regionstämma Vara 18 mars.
- I mars hade vi en träff med kommunens kostchef Anna-Lena Johansson,
Victor Öberg, Roland Karlsson och Mikael Levander. Diskuterade
kommunens möjligheter att upphandla mer nötkött till kommunens kök
för att på så vis gynna kommunens företagare som är
nötköttsproducenter. Deltog gjorde även 2 nötköttsproducenter från
Gullered och Hössna.
- I början av april var det en kommungruppsträff i Vänersborg där vi
deltog. Vi hade även bjudit med en politiker och en tjänsteman från
miljökontoret i utbildningssyfte. Ämnet för dagen var
”Myndighetsutövning och företagsklimat - Rättviksmodellen”.
- 24 april gjorde vi ett företagsbesök på en mjölkgård hos Björkelunds i
Götåkra. Inbjudna var politikerna Roland Karlsson, Mikael Levander och
Victor Öberg samt NUAB, som representerades av Charlotte H Svensson,
landsbygdsutvecklare, och Annika Berglund, näringslivsutvecklare.
- 29 april deltog vi på ett möte på Rådde gård som polisen i regionen
bjudit in till. Ämnet var djurrättsaktivister och hur vi hanterar situationer
som kan uppstå i kontakten med dem.
- Vi har deltagit på dialoglunch och frukostmöten som NUAB och
Företagarna bjudit in till.
- Förtroendevalda-träff på Lassalyckan som regionen VG höll i.
- Möte 2 december med kommunens nya måltidsstrateg, Johanna
Skenning. Hon arbetar för fyra kommuner, Ulricehamn, Tranemo,

Svenljunga och Bollebygd med bl a upphandling, avtal mm. Övriga
kommuner var inbjudna till mötet. Tranemo kommungrupp deltog.
- I december bjöd vi in samtliga politiska partier till en diskussionskväll,
med tema ”Hållbarhet”, i Hörsalen, Ulricehamns sparbank. II politiker
samt ett 25-tal LRF-medlemmar deltog. Moderator för kvällen var Peter
Tagesson. Under fikarasten fick alla möjligheten att göra/diskutera kring
”Hållbarhetsquizet” som LRF tagit fram.
- Under årets sista månad hade vi även en konsumentkväll, där vi träffade
konsumenter i en livsmedelsbutik och bjöd på lokalproducerad ost och
korv. Ämne: ”Från Sverige - titta efter märket när du handlar nästa
gång”, svensk ursprungsmärkning för livsmedel, råvaror och växter.
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