Verksamhetsberättelse HJO LRF kommungrupp 2017
Årsmöte på Stampens Kvarn 2 feb
Medverkande Monica Didriksson LRF VÄST styrelse, och Robin Söderling från Räddningstjänst Östra
Skaraborg visade en bildserie, hur man skall tänka förebyggande vid olyckor och brand och hur man
agerar när något hänt. Ett 30 tal medlemmar närvarade
Styrelsen:
Ordförande Berit Henriksson
Sekreterare John Hullberg
Ledamöter, Hans Grenabo, Carl Johan Persson, Malin Indebetou, nyval.
3 st styrelsemöten, egna och tillsammans med Hjobygdens LRFavds styrelsemöten.
Berit Henriksson, Hans Grenabo och CarlJohan Persson, deltog på LRF Väst stämma från oss.
2 Motioner lämnades in till stämman från oss, om skogsdikning och avsmalnande vägar på
landsbygden. Ang motionen om vägar blev det en skrivelse,svar bifogas.
Deltagit på 2 ordförandekonferenser och kommungruppsdagar.
Chalmersstudenternas presentation om näringslivet….Malin vad skriver vi här. Efter den inbjöd
kommunen oss till en spec.visning.
Vi har skaffat oss kunskap om Rekoringar. Deltagit på Skara stifts folkhögskolas matträff för
närproducenter. Jordgubbens dag, med barnaktivitet, traktorrace.
Simon Ivarsson Vasängens Gård, överraskades att bli 2017 års gröna Näringen i Hjo. Utmärkelsen
delades ut på näringslivsgalan på Park kulturkvarteret Pedagogiken 23 nov. Tillsammans med
Grevbäcks Gris lottades en julskinka ut på kvällen.
Vi har deltagit i flera näringslivsfrukostar och luncher under året i kommunen. Och har fortsätt haft
diskussion om Korsbergavägen, med politiker, och den är fortfarande ej bra för stora fordon !
Vi och Karlsborg LRF ( Tibro förhinder ) har träffat den nya chefen för MÖS samtalat om …?????Vad
skriver vi här……
Kommungruppsidan under LRF Väst, har vi uppdaterat sparsamt.
Vi har, tar kontakt med de valda politikerna i kommunen och deras tjänstemän som näringslivschefen
under året och diskuterar uppkomna frågor.
Likaså LRF kontor i Skara. Det är bara att ringa och fråga!
Sen följer vi upp inbrottsläget med spec mail. Här vill vi ha aktuella mail adresser till er medlemmar.
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