Verksamhetsberättelse 2017 för LRF Borås Kommungrupp

Verksamhetsåret började med att grupp trogna medlemmar samlades som vanligt i Rångedala
Bygdegård den 23 januari 2017 till årsmöte. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar hade vi besök
av Borås Stads Säkerhetssamordnare Krister Laskinen samt Regionstyrelseledamot Monika
Didriksson.
Styrelsen har bestått av 6 ledamöter. Mats Englund ordförande, Monica Johansson sekreterare,
Monika Hermansson Friedman, Göran Nilsson, Göran Johansson och Ann-Christin Ljunggren.
Styrelsen har haft 4 styrelsemöten i det första mötet ingick en konstituerande del.
Styrelsen har haft olika ansvarsområden som vari indelade i 3 grupper
- Konsument o Skolkontakter
- Tillväxt/Näringsliv. Infrastruktur. Krisberedskap. Plan o Bygg. Äganderätt skog
- Miljö/vatten. Natur/kultur. Skog. Häst o djurskydd. Vilt o Rovdjur. Fauna
Vi har bevakat kostenheten i kommunen när det gäller quorn och nötkött, liksom matrådet. Monika
HF har haft kontakten
Insändare är skriven ”Borås en matsmart kommun”
Som representant för kris- o säkerhet för Borås/Sjuhärad har Monika HF deltagit i detta viktiga
arbete.
Skrivelse avseende dumpad bil ligger för närvarande hos juridiska enheten och är en långkörare då vi
redogjorde för detta förra året. Borås Kommungrupp har jobbat aktivt med denna fråga.
Kristdemokraterna gjorde studiebesök på Bergvalls gårdsmejeri i Borgstena LRF representerades av
Monika HF.
Vi diskuterade hur vi ska få in mer information om verksamheten ute i avdelningarna. Detta eftersom
vi inte har representanter i styrelsen från alla avdelningar. Vi bestämde att ett brev skulle gå ut till
alla avdelningar om att de ska utse representanter som kunde vara med i Kommungruppens styrelse.
Svaren skulle gå till valberedningen så att de fick hjälp att hitta rätt personer.
Göran Nilsson presenterade en sammanfattning över solenergin som ha installerade två år tidigare
och som vi har varit där och studerat.
Slutreplik på insändare från Rosberg denna har Monika HF skrivit.
Motion om ökad kunskap i skolan om lantbruk och hur livsmedel framställs har skickats till
Regionstämman.
Även insändare i BT i detta ämne.
Vi har deltagit på Regionstämman i Vara.
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