2019 års stämmas beslut över motionerna
Beslut som inte är styrelsens ursprungliga förslag till beslut.

Yttrande

Motion
till riks

Beslut
Konkurrenskraften i lantbruket
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att LRF redovisar i brett samhällsperspektiv vår självförsörjningsgrad så att hela Sverige vaknar i denna fråga
att LRF både centralt och regionalt avsevärt ökar trycket på
politiker och länsstyrelser för att göra verkstad av livsmedelsstrategin
att denna motion går vidare till riksförbundsstämman.
att en motion sänds till riksförbundsstämman i ämnet.
att en motion utifrån motionernas intentioner och stämmans diskussion skickas till LRFs riksförbundsstämma.
att LRF tillsammans med andra organisationer ökar informationen
om sambandet mellan Berberis och Svartrost, samt om den katastrofala negativa skördepåverkan svartrosten har
att LRF på sikt verkar för att utrota Berberis Vulgaris
att skicka en skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse i frågan.
att stämman ger regionförbundsstyrelsen i uppdrag att skriva en
riksstämmomotion i enlighet detta yttrandets inriktning.
att LRF ska arbeta för att tillåta och tillgängliggöra fossila
drivmedel på den svenska marknaden
att motionen sänds vidare till riksförbundsstämman.
att motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.
att motionen skall anses besvarad med vad som ovan anförts.
att regionstyrelsen utöver programområden jobbar med naturbruksförvaltningen på en övergripande nivå och driver branschens röst
och intressen
att LRF samarbetar med samtliga aktörer i naturbrukssfären.
att motionen ska anses besvarad med vad som ovan anförts.
att LRF Västra Götaland är positivt till att föda upp och använda
insekter för humankonsumtion och foder till livsmedelsproducerande djur samt
att en motion skickas vidare till LRFs riksförbundsstämma.
att med anledning av ovanstående (motionen) hemställes om att
LRF både på regional och på riksnivå verkar för att 2 kap. 15 §
regeringsformen ändras på så sätt att ordet miljöskydd tas bort
att saken är viktig. Därför görs även en hemställan om att LRF både
på regional nivå och på riksnivå löpande redovisar halvårsvis hur
arbetet fortskrider med att ta bort ordet miljöskydd ur regeringsformen 2 kap. 15 § samt
att regionstämman antar motionen och skickar den vidare till
riksförbundsstämman.

R-motion

R-motion
R-motion

R-motion
R-motion

R-motion

R-motion

1
2019 års stämmas beslut över motionerna.docx

13

14
15

att avslå motionens andra att-sats rörande att motionen ska sändas
vidare till riksförbundsstämman samt
att i övrigt anse motionen besvarad med vad som ovan anförts.
att motionen ska anses besvarad med vad som ovan anförts.
att avslå motionen.

Infrastruktur och samhällsservice på
landsbygden
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att motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.
att avslå motionen.
att stämman ger regionförbundsstyrelsen i uppdrag tillsända riksförbundsstyrelsen en skrivelse i enlighet med detta yttrande samt
att motionen därmed anses besvarad.
att motionen anses besvarad med vad som ovan anförts.
att LRF ska arbeta för att straffsatserna för dessa lagbrott höjs, så att R-motion
de prioriteras högre samt att dessa brott ska falla under terrorlagen
att stämman ger regionförbundsstyrelsen i uppdrag att skriva en
riksstämmomotion i enlighet med förslaget.
att första attsatsen härmed är besvarad samt
att yrka avslag på att skicka motionen till riksförbundsstämman.
att motionen härmed anses besvarad.

Ägande- och brukanderätt
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att avslå första att-satsen samt
att anse andra att-satsen besvarad med vad styrelsen anfört.
att regionstyrelsen ges i uppdrag att tillskriva riksförbundsstyrelsen
om vikten av att problematiken lyfts mot Riksdag och regering
samt att motionerna därmed anses besvarade.
att Energimarknadsinspektionen tillskrivs om att en ny oberoende
R-motion
utredning görs av standardkostnaderna i regionnätet,
att avslå förslaget lägsta nivå för intrångsersättning samt
att en motion skickas till riksförbundsstämman om vikten av att
aktivt påverka Riksdag och regering enligt motionernas intentioner om kompentens och ersättningar
att LRF VG tar fram en ersättningsnivå som medlemmarna kan ha
som stöd vid ledningsdragning. Samt en lista med de viktigaste
saker att tänka på.
att ge regionförbundsstyrelsen i uppdrag att skriva en riksstämmoR-motion
motion i enlighet med motionen och stämmans diskussioner.
att LRF bevakar utredningen så att förslagen i utredningen inte blir
verklighet
att LRF alltid arbetar för att full ersättning ska betalas vid intrång på
fastigheterna.
att avslå motionen.
att motionen avslås.
att bifalla motionerna samt
R-motion
att ge styrelsen i uppdrag att skriva en riksstämmotion med krav på
att minerallagen avskaffas.
Ändringsförslag på yttrandet, 6 stycket, 3 och 4 meningar:
Undersökningar som kräver ingrepp, ryms inte inom allemansrätten,
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måste därför föregås av uppgörelse mellan markägare och
exploatör. Och med de tillstånd som då krävs enligt relevant
lagstiftning. Framförallt prövat enligt Miljöbalken. Med ersättning
enligt affärsmässiga grunder. (Ska ingå i riksstämmomotionen när
den skrivs).
att motionen anses besvarad.
att LRF uppvaktar LS, HV, MSB m fl i motionens anda då det
gäller näringens rätt att nyttja och förvalta vatten.
att motionen ska anses besvarad.
att avslå motion nr 43 samt resterande att-satser enligt styrelsens
förslag
att motion nr 42:s första att-sats, samt motion nr 44:s första att-sats
anses besvarade med vad som ovan anförts samt
att avslå motion nr 44:s andra och tredje att-sats.
att avslå motionerna.

Vilt
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att sända en motion till riksförbundsstämman med en begäran om
att LRF måste intensifiera sitt arbete med att få ett nytt regelverk
på plats som reglerar hur utfodring av vilt får ske.
att motionens ska anses besvarad med vad som ovan anförts.
att avslå Uddevalla kommungrupps yrkande om att LRF ska verka
för införandet av en skottpeng på vildsvin.
att uppdra åt regionförbundsstyrelsen att sända en motion till riksförbundsstämman med en begäran om att LRF ska arbeta för att
det införs allmän jakt på alla vildsvin under hela året, dock med
bibehållen fredning av sugga som följs av smågris.
att bifalla motionens första yrkande angående att LRF ska arbeta för
en förenkling av regelverket kring fällfångst av vildsvin,
att uppdra åt regionförbundsstyrelsen att sända den inkomna
motionen jämte detta yttrande till Riksförbundsstyrelsen med en
begäran om att de ska öka takten i sitt arbete för att få en förbättring till stånd samt
att avslå motionens andra yrkande angående att motionen ska
sändas vidare till LRFs riksförbundsstämma.
att avslå motionerna.
att regionstyrelsen skickar en skrivelse till LRF riks i ämnet med
följande punkter:
- Åtgärder mot fågelskador på åkermark
- Möjlighet att använda raket på pinne
- Samla berörda Länsstyrelser
att motionen jämte detta yttrande sänds till Riksförbundsstyrelsen
med en begäran att Riksförbundet ska efterkomma motionärens
begäran samt
att motionen därmed anses besvarad.
att avslå motionen.

R-motion

R-motion

LRFs externa kommunikation
44

att motion nr 58 anses besvarade med vad ovan anförts
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att LRF bättre kommunicerar de argument vi har för hållbar framtid
genom att gynna svenskt lantbruk och svensk djurproduktion. I
en bred målgrupp utanför våra egna led. (motion nr 59)
att motionen anses besvarad.
att motionens första att-sats anses besvarad med vad som ovan anförts samt
att avslå motionens andra att-sats.
att svensk livsmedelsproduktion ska vara en del i grundskolans
kunskapskrav
att LRF utser en grupp som jobbar ihop med Skolverket
att en motion sänds till riksförbundsstämman
att till nästa årsstämma med LRF Västra Götaland redovisa
resultatet.
att regionstyrelsen sammanställer en skrivelse i ämnet till riksförbundsstyrelsen och LRF Media AB samt
att motionen därmed anses besvarad.
att motionen anses besvarad med vad styrelsen anfört.

R-motion

LRF-organisationen
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att avslå motionen.
att motionen med det ovan anförda anses besvarad.
att motionen avslås.
att skicka en skrivelse till riksförbundsstyrelsen om att få ett mer
enhetligt begrepp på vad som är ungdom samt
att motionen i övrigt anses vara besvarad.
att motionen jämte styrelsens yttrande skickas som en skrivelse till
riksförbundsstyrelsen samt
att motionen härmed anses besvarad.
att bifalla första att-satsen i motionen och uppdra åt regionförbundsstyrelsen att sända en skrivelse till riksförbundsstyrelsen och
påtala att det saknas arbetsordning för regionvalberedningar och
att en sådan måste utarbetas före april månads utgång 2019,
att denna arbetsordning kommuniceras offentligt på LRF Västra
Götalands hemsida,
att avslå andra att-satsen i motionen om stämmobeslut kring förväntningar på valberedningen samt
att motionen därmed anses besvarad.
att motionen anses besvarad med vad som ovan anförts.
att motionen anses besvarad.
att skicka motionen som en begäran om agerande i form av en
skrivelse till LRFs riksförbundsstyrelse samt
att motionen härmed anses besvarad.

4
2019 års stämmas beslut över motionerna.docx

Punkt 13 Arvoden och ersättningar Föredragningslistan
Uppdrag från Lennart Bogren till styrelsen:
Initiera till en översyn av ersättningar för att personer skall erhålla
skäliga ersättningar för att kunna fullgöra uppdrag utan att ekonomiskt skada sin egen verksamhet.

Punkt 15 Val - Föredragningslistan
Inlägg från Wanja Wallemyr: Rekommendation Falköping, Skövde,
Töreboda, Karlsborg, Tidaholm, Lidköping med fler kommungrupper.
Vi vill rekommendera regionstyrelsen att adjungera kommungruppsordföranden + ungdomar till styrelsemöten som sker ute i regionen.
För att ta tillvara kommungruppernas engagemang och kunskap i det
viktiga LRF-arbetet.
Undertecknat Wanja Wallemyr och Lennart Bogren
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