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Verksamhetsberättelse 2021 – Lidköpings kommungrupp
Styrelsen för Lidköpings kommungrupp inom Västra Götaland får härmed avge följande
rapport för verksamheten under 2021
Styrelse:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Övriga ledamöter:

Övriga:
Jakt- och viltansvarig

Josefina Guttman
Kent Thorstensson
Camilla Rosman
Erik Pettersson
Hans Ottersten
Karl-Oskar Andersson
Martin Karlsson
Lars Eliasson
Maria Boklund
Krister Ivarsson
Zarah Mellgren

Tunbygden
Saleby
Vinningaorten
Vinningaorten
Vinningaorten
N:a Härene/Hovby
N Kålland
Söne-Örslösa
Kållands-Råda
Trässberg
Järpås

Marcus Furusköld

Valberedning: Utsågs på lokalavdelningarnas årsmöten 2021
Lars Karlsson
Kållands-Råda
Jan-Eric Stenberg
Trässberg
Leif Nättorp
N:a Härene/Hovby
Anders Löfman
Tådene
Bengt Carlsson Wester
N:a Kålland
Clas Hellström
Söne-Örslösa
Bengt Roland
Järpåsbygden
Håkan Eriksson
Vinningaorten
Peter Svensson
Saleby
Lennart Larsson
Tunbygden
Årsmötet:
Kommungruppens årsmöte hölls den 8 februari 2021 på Teams med deltagande av Per
Frankelius, universitetslektor vid Linköpings universitet, institutionen för ekonomisk
industriell utveckling, samt Peter Borring, lantbrukare och tidigare regionordförande i LRF
Östergötland.
Mötesordförande var Helena Lundborg.
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Stämmoombud till regionförbundets stämma 22 mars 2021:
1. Josefina Guttman
2. Camilla Rosman
3. Erik Pettersson
4. Karl-Oskar Andersson
5. Krister Ivarsson
6. Maria Boklund
7. Lars Eliasson
som ersättare valdes (utan inbördes ordning):
1. Hans Ottersten
2. Martin Karlsson
3. Zarah Mellgren
4. Kent Thorstensson
Motioner till stämman:
Motion nr 1. Vi behöver en säkerhetsexpert då djurrättsaktivister rycker fram på bred front.
Motion nr 2. Utsädesdeklarationen bör kunna komma in senare än mitt under skörden.
Motion nr 3. Utbildning av kommungrupper i krishantering.
Ingen av motionerna gick vidare till riksstämman.

Styrelsemöten:
Under 2021 har Lidköpings kommungrupp genomfört 11 protokollförda styrelsemöten.
Verksamhet:
Under året har vi träffat Lidköpings kommun vid 4 tillfällen.
I början på året la vi ner många timmar på att förstå vattendirektivet och hur vi skulle skriva
remissvar för att få tillstånd en överprövning av vattenmyndighetens beslut. I slutet på
december kom ett glädjande besked att regeringen beslutade att överpröva
vattenmyndighetens åtgärdsförslag, precis som 40 kommuner önskat, däribland Lidköping.
LRF och Stadsnära lantgård bjöd våren 2021 in alla ettor i kommunen. De fick mala mjöl, gå
tipspromenad, se på bonden i skolan, titta på alla djur, fika och leka. Fin utvärdering kom
tillbaka från lärarna. Hösten 2021 bjöds alla fyror i kommunen in. Sparbanksstiftelsen
sponsrar med bussar och med en vattenflaska som minne. Zarah och Josefina har dragit ett
stort lass i detta.
LRF får med en representant i NiL, Näringslivet i Lidköping. Josefina, Kent och Lars har
deltagit under året.
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Vid framtagande av kommunens nya Näringslivsstrategi är LRF kommungrupp inbjudna att
delta. Josefina och Kent deltar från kommungruppen.
LRF har fått en plats på en inspirerande kurs, som en av 60 representanter från hela
kommunen, -Vi är stolta över Lidköping. Josefina går den kursen.
I maj fick LRF med Hans och Erik i spetsen till ett möte med Trafikverket efter att man i
Vinninga samhälle gjort en avsmalnad av vägen så traktorer ej kunde framföras. Efter mötet
gjordes vägen om. Erik tog helt enkelt med sig sin traktor och såmaskin och visade upp den,
och då förstod dom!
V 47 anordnades en politikerträff under 2 dagar och alla partier deltog. Besök på Lunneberg
och Fotegården. Politikerna önskade ett nära samarbete med LRF.
Kommungruppen lämnade remissvar på Råda vattenskyddsområde med
att fastighetsägarna ska hållas ekonomiskt skadeslösa, eventuella ansökningar ska vara
kostnadsfria för fastighetsägare inom vattenskyddsområdet som det är i vissa
grannkommuner. Kommunen bör ta fram en lista vilka preparat som är godkända att
använda i vattenskyddsområdet och lantbrukaren kan då kontrollera på listan och
genomföra bekämpningsåtgärden utan dröjsmål
Zarah har under hösten deltagit i möten om trädsäkring av Kinnekullebanan där vissa
markägare kommer bli tvungna att ta ner skog 25 meter in från banan. Efter senaste mötet
är man nu överens om ersättning för skogen.
27 november ordnades en gemensam vildsvinsjakt som Marcus Furusköld höll i. Detta
evenemang fick stor medial uppmärksamhet i både radio, tidning och TV. 10 vildsvin sköts
under dagen.
Höögs lantbruk, Bengt och Mariana Carlsson Wester samt Göran Carlsson blir årets
pristagare av Lantbrukspriset.
Under 2021 har kommungruppen varit med i reportage i NLT flera gånger och en gång med
debattartikel, samt reportage i Skaraborgsbygden. Dessutom har Josefina Guttman vid ett
flertal tillfällen varit med i Västnytt och SVT, landet runt och pratat om vildsvinsjakt och
afrikansk svinpest.

Antal medlemmar:
I Lidköpings kommun fanns 31/12 2021: 956 medlemmar (2020: 992 medlemmar, en
minskning med 36 medlemmar)
Järpåsbygden
Kållands-Råda

111
85

-2
-5
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N:a Härene-Hovby
N:a Kålland
Saleby
Söne-Örslösa
Trässberg
Tunbygden
Tådeneorten
Vinningaorten

93
178
78
96
41
58
88
128

-4
-8
-5
-8
-2
-1
-3
+1

Josefina Guttman
Ordförande

Camilla Rosman
Sekreterare
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