Uddevalla Kommungrupp
Styrelsemöte 5 september 2017
Ordförande: Torsten Torstensson
Sekreterare: Bertil Sköldh
Övriga medverkande: Bernt-Johan Lindberg, Rolf Hermansson, Karin
Cederberg, Anders Olsson-Grytfors, Lars Carlsson.

29. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
30. Justerare: Till justerare valdes Rolf Hermansson.
31. Dagordningen: Dagordningen och kallelsen godkändes.
32. Föregående protokoll: Godkändes och lades till handlingarna.
33. In- och utgående skrivelser: Fanns inga.
34. Rapporter:
a) Kommunal dikesrensning i Ljungskile: Ordförande redogjorde om ett
ärende mellan Leif Zackrisson, Ljungskile och Uddevalla Kommun om avrinning
av dagvatten från hans fastighet. Mötet beslutar att ge Nils Mellin i uppdrag att
jobba vidare med ärendet eftersom han är väl insatt.
b) Bondens och skogens dag Backamo 2-3/9: Rolf rapporterade lite från
Bondens Dag. Han var besviken över att allt mindre jordbruksföretag ställer ut.
Ordförande kommer att ta en diskussion med Robert Larsson från regionen om
hur LRF kan medverka framöver.
c) Matjordens Dag 16 – 17/9: Ordförande meddelade att Bokenäs LRF
ansvarar för Matjordens Dag från LRFs sida.
d) Riksväg 161: Kommungruppen anser att ärendet är avslutat för LRFs
del.
e) Kommungruppens hemsida: Mötet beslutar att lägga ut protokollen
direkt efter att justeringen är gjord via mail.

35. LRF Drive v. 39: Ordförande redogjorde att vi har aktiviteter direkt före
och direkt efter v39 så mötet anser att detta räcker.
36. ”Djurskyddskontroller och myndighetsutövning” seminarier 16/10: LRF
kommungrupp anordnar seminariet ”Djurskyddskontroller och
myndighetsutövning” ihop med Studieförbundet Vuxenskolan den 16 oktober.
37. Ledarskapsutbildning ”Framtidens förtroendevalda”: Ordförande
informerade om utbildningen och mötet beslutade att anmäla Karin Cederberg.
38. Avfallsplan Uddevalla kommun: Ordförande redogjorde lite ur
kommunens reviderade avfallsplan 2018 – 2024. LRF kommer bevaka planen
vidare.
39. Eventuella studiebesök: Anders meddelade att det var klart med ett
studiebesök på Möhällens Gård och Röe Gård den 18 november.
40. Övriga ärenden: Ordförande informerade om att Centerpartiet håller ett
seminarie om att ”Bygga i Trä” på museet den 20 november.
41. Nästa möte: Nästa möte den 18 november hålls i samband med
studiebesöket. Återkommer med tid för mötet.
42. Mötets avslutande: Ordförande tackade alla närvarande och förklarade
mötet avslutat.

Ordförande: Torsten Torstensson

Justerare: Rolf Hermansson

Sekreterare: Bertil Sköldh

