Verksamhetsberättelse 2017
för LRF:s kommungrupp i Kungälv
Under 2017 har styrelsen bestått av Johannes Löndahl (ordförande), Robert
Larsson (vice ordförande), Martin Gustavsson (sekreterare), Benny Olsson,
Daniel Eliasson, Julia Bengtsson, Lars-Olof Thorsson, Nathalie Fridell, Rikard Oscarsson, Roy Andersson och Ulf Karmark. Styrelsen har haft sex
dokumenterade möten.
Årsmöte genomfördes den 24 januari. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och intagande av mat och dryck, berättade Tomas Gideflod från Länsstyrelsen i Västra Götalands län om rutiner för djurskyddskontroller. Elin
Johansson från regionstyrelsen för LRF Västra Götaland berättade om senaste nytt från regionstyrelsen. Linus Claesson från Askerön stod för musikunderhållning. Efter förslag från en medlem beslutades att kommungruppen skulle genomföra en ”mingelkväll” för unga i LRF.
En grillkväll för ungdomar arrangerades den 6 september på Överön.
Det blev ungefär tjugo deltagare varav tre fjärdedelar var ungdomar, resten
från kommungruppens styrelse. Ronny Johansson representerade regionstyrelsen och berättade om aktuella frågor för LRF samt svarade på frågor från
deltagarna. Det upplevdes som en lyckad kväll.
Under vecka 39 genomförde LRF över hela landet olika aktiviteter för
att påverka politiker inför valet 2018. LRF:s kommungrupp i Kungälv hade
en debattartikel som publicerades den 29 september i Kungälvs-Posten med
titeln ”Ställ krav på maten som upphandlas i Kungälv”. Samma dag lades
samma text ut på den nyinrättade Facebook-sidan ”LRF i Kungälv” med
uppmaning till lokala politiker att svara. Spridningen på Facebook-inlägget
blev bra med flera delningar och 9911 personer uppges ha nåtts. Några
lokalpolitiker har svarat och vill diskutera vidare att kommande kommunala
upphandlingar av mat ska ställa krav på djurskyddsnivå som motsvarar
svenska lagstiftning.
Kommungruppens styrelse har även fortsatt bevaka ärenden som påverkar förutsättningarna för de gröna näringarna i kommunen och där externa
aktörer vill göra stora intrång i lantbruket och skogsbruket.

Johannes Löndahl, ordförande

Martin Gustavsson, sekreterare

Förslag till verksamhetsplan 2018
för LRF:s kommungrupp i Kungälv
Kommunpolitiker kommer bjudas in till en debattkväll under våren inför
valet i höst. Debatten är tänkt att handla om lokalproducerad mat och
förutsättningar för de gröna näringarna i Kungälvs kommun. Debattkvällen
arrangeras med hjälp av Studieförbundet Vixenskolan.
En ”mingelkväll” för unga i LRF kommer arrangeras under sommarhalvåret.
Kungälvsmässan 2018 kommer äga rum 6, 7 och 8 september. Kommungruppen har för avsikt att deltaga tillsammans med lokala livsmedelsproducenter.
Facebook-sidan ”LRF i Kungälv” används till att få uppmärksamhet
kring aktuella frågor och sprida information om aktiviteter som arrangeras
av kommungruppen eller lokalavdelningarna.
Styrelsen kommer fortsätta att bevaka och vid behov agera avseende
ärenden som påverkar förutsättningarna för de gröna näringarna i kommunen och där externa aktörer vill göra stora intrång i lantbruket och skogsbruket.

