Uddevalla Kommungrupp
2021-02-11
Gustafsberg digitalt via Teams

Protokoll Årsmöte
§ 1.

Årsmötet öppnades av kommungruppens ordförande Torsten Torstensson som
hälsade alla välkomna såväl på plats som via digitala medier.

§ 1a.

Till mötesordförande valdes Roger Johansson.

§ 1b.

Till mötessekreterare valdes Bertil Sköldh.

§ 1 c.

Till protokolljusterare valdes Anders Olsson-Grytfors att jämte
mötesordförande justera dagens protokoll.

§ 2.

Mötet beslutade att medlemmar avprickade från medlemslistan gäller vid en
eventuell votering.

§ 3.

Årsmötet har kallats via personlig kallelse, sms, email och annons i Land den 5
februari. Mötet godkände kallelse och föredragningslistan med tillägg av en
protokollsanteckning från Elving Andersson att enligt stadgarna, paragraf §5,
skall verksamhetsberättelse och valberedningens förslag läggas ut på hemsidan
en vecka före årsmötet.

§ 4 a.

Bertil Sköldh läste upp kommungruppens verksamhetsberättelse för
2020. Denna godkändes och läggs som bilaga till protokollet.

§ 4 b.

Övriga rapporter fanns inga.

§ 5 a.

Mötet beslutade att antalet styrelseledamöter skall vara 9 st.

§ 5 b.

Till styrelseledamöter, mandattid 1 år valdes Torsten Torstensson, Stig Olsson,
Ingrid Karlsson, Karin Cederberg, Göran Åhrén, Bertil Sköldh, Bo Olsson, Anders
Olsson-Grytfors och Bernt-Johan Lindberg.

§ 5 c.

Som kommungruppsordförande valdes Torsten Torstensson.

§ 5 d.

Som ordinarie ombud till Regionförbundets stämma den 22 mars 2021 valdes
Torsten Torstensson, Stig Olsson, Ingrid Karlsson, Bertil Sköldh, Göran Åhrén
och som ersättare valdes Karin Cederberg, Maja-Lena Främling, Anders OlssonGrytfors och Lars Hellberg.

§ 5 e.

Till miljö och vattenvårdsansvariga valdes Ingrid Karlsson och Göran Åhrén.

§ 5 f.

Som jakt och viltansvarig valdes Lars Georg Hedlund.

§ 5 g.

Som ombud till studieförbundet Vuxenskolan Fyrbodals årsmöte valdes Nils
Mellin och ersättare Ulf Kristiansson.

§ 5 h.

Inga övriga val.

§ 6.

Fem motioner har inkommit till årsmötet. Två från Torsten Torstensson,
motion nr 1 angående ”LRFs ställning i slamfrågan” och nr 2 angående
”Bevarande av jordbruksmark” och två från Göran Åhrén, motion nr 3
angående ” Viktigt peka på jordbrukets positiva effekt på klimatet” och nr 5
angående ”Äganderätten urholkas när kommuner försöker detaljstyra
markanvändning” och en från Ingrid Karlsson, nr 4 ”Trafikverket och
jordbruksmarken”.
Årsmötet beslutade anta dessa fem motioner och sända dom till LRFs
regionstämma.

§ 7.

Kommungruppens ordförande läste upp verksamhetsplanen för 2021. Denna
godkändes, lades till handlingarna och finns som bilaga till protokollet.

§ 8.

Hållbarhetsquiz. Denna punkt utgick.

§ 9.

Några övriga frågor fanns ej.

§ 10.

Mötesordförande Roger Johansson avslutade mötet. Torsten Torstensson
tackade Roger för ett väl genomfört möte och valberedningens ordförande Nils
Mellin samt Gustafsbergsstiftelsens förvaltande direktör Gunnar Klasson för
hans hjälpande hand med det tekniska gällande teamsmötet.

Mötesordförande: Roger Johansson.

Justerare: Anders Olsson-Grytfors

Sekreterare: Bertil Sköldh

