Minnesanteckningar styrelsemöte LRF Munkedals kommungrupp
24/3 2022, 09:00-11:00 på Dingleskolan.
Närvarande: Mats Karlsson, Fredrik Andersson, Doris Zachrisson, Karl-Åke Rosèn på plats
och Jasmine Johansson via telefon.

MedlemmarVad kan vi göra? -Informera mer om vad vi faktiskt gör, FB- göra riktade inlägg. Instagram.
Lista som skickas ut årligen på vad vi ska göra under kommande år som aktiviteter osv. Mål
att fixa detta till 2023, detta bör vi då börja arbeta med under hösten 2022. Gott att kunna
använda detta året som måttstock på aktiviteter och uppskattning.
Jasmine och Doris tar ansvaret för social media och den kommunikationen med medlemmar,
viktigt att visa vad vi gör och även visa andra lokalavdelningar.
29/3 Möte ang Skagerracksbanan på Sporren.
Fråga- ”Hur mycket är våran samhällsnytta värd gentemot Skagerracksbanan?”.
Räkneexempel på hur många kg mat man kan producera på den förlorade åkermarken.
Betong och stål är inte miljövänligt, hur många tusentals ton ska detta användas för denna
banan?
VEM skall finansiera? Detta måste dom kunna svara på snarast.
Hur mycket biologisk mångfald förlorar man?
Jasmine kommer på och gör utkast till plakat som ska tas med till mötet.

Studieresor- Redan nu i höst? Biogas?

Möte med den gemensamma miljönämnden- Möte bör hållas så snart som möjligt mellan
Munkedal/ Lysekil/ Sotenäs.
Vilka frågor är viktigast?
Miljörecycling
Avlopp
Avgifter/Tillsynskontroller (samma över alla 3 kommuner.)

Krisberedskap/ BiogasGemensamt möte med Orust, Uddevalla, Ed, Färgelanda, Munkedal, Lyskeil, Sotenäs.
Räknar med 3 som kommer från var avdelning,
Munkedal har tex 2 st dieseldrivna elverk, kapacitet, Det finns en stor kunskapsbrist.
Krav- Foder och bränsle. Utbyta erfarenheter och ideer för bättre krisberedskap.
Helst inom en månad- v.16 23/4 på munkedals herrgård.

Dialogmöte30 mars Allmänt för alla företagare i kommunen, 17:30-21:00.
31 mars för LRF endast 07:30-09:00.
Fråga ”Varför vill vi som företagare stanna kvar i kommunen?”
Tydlighet krävs från LRF:
Regelförenkling
Arrende
Tillsynsavgifter
Kommunal beredskap
Självförsörjning
Biogas
Vad har man för bekymmer? Vad kan kommunen göra för att hjälpa till?
Ökat stöd till företagare, ökat stöd för föreningar.
Föreningar kan behöva hjälp med papper, stadgar, hur det fungerar osv osv.
Fråga ” Vad kan kommunen göra för att vi företagare ska känna oss mer nöjda?”

Skapa ett Google Docs som vi kan dela för att ta med till Dialogmötet. Doris Fixar.

Skapa en mailgrupp för styrelsen. Doris fixar.

