FÖREDRAGNINGSLISTA
vid ordinarie regionstämma med
Lantbrukarnas regionförbund i Västra Götaland
måndagen den 18 mars 2019, kl 09.30, Vara Konserthus
1.

Stämman öppnas av regionförbundets ordförande Sofia Karlsson, kl 09.30.
Årets kommungrupp är LRF Essunga. LRF Essunga tilldelas priset för att de blev först i
Västra Götaland med att kommunen börjat arbeta enligt Rättviksmodellen för Tillväxt och
tillsyn. LRF Västra Götaland kommer att intensifiera arbetet med att fler kommuner förbättrar
sitt tillsynsarbete och företagarklimat genom att införa denna modell.
http://tillvaxtochtillsyn.se/
LRFs högsta regionala utmärkelse: Silvernålen för oegennyttigt och engagerat arbete i bondenyttans tjänst tilldelas Karin Mann, Kvänum och Stefan Brunander, Rävlanda.
Nötkreatursstiftelsen Skaraborgs stipendium delas ut av ordförande Per-Anders Freyhult.
Per Lindecrantz kulturstipendium tilldelas Föreningen Framtidsbygder i Dalsland för bl a
deras initiativ med att utlysa en tävling för smart husbyggande i massivträ från dalsländska
skogar och tas emot av ordförande Per Jonsson, Bengtsfors.
LRF Ungdomens och Länsförsäkringars pris Ung Växtkraft delas ut av Länsförsäkringar
Skaraborgs VD Jonas Rosman och LRF Ungdomen Skaraborg ordförande Catrin
Gustavsson.
Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen kommer att kort presentera sina satsningar på vuxenutbildningar för de gröna näringarna i länet.
Stämmoanföranden av:
•
•

•

Richard Tellström, om att hållbarhet är mer komplext än att bara äta vegetariskt.
Joakim Borgs, ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse.
Intervju med Michael Verdicchio, journalist på GP som granskat den militanta djurrättsaktivismen.

2.

Val av presidium

Valberedningens förslag

Ordförande
Vice ordförande
Andre vice ordförande

Karin Andersson, Vrena
Emma-Klara Arnell, Dalum
Elof Jonsson, Vara
Styrelsen anmäler

Protokollsekreterare
3.

Anna-Lena Holm, LRF

Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
Val av ytterligare två rösträknare.

4.

Beslut om fastställande av stämmans arbetsordning.
Styrelsen föreslår regionstämman att anta följande arbetsordning:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Yttranderätt tillkommer alla medlemmar.
Taltiden för inlägg är begränsad till maximalt tre minuter.
Ordet begärs genom att visa nummerlappen. Visa sedan tydligt med nummerlapp i luften
var du sitter i lokalen så att mikrofonen kan lämnas över snabbt.
Förslagsrätt och rösträtt tillkommer fullmäktige.
Intressemedlemmar har förslagsrätt om dessa anmält vem som skall få nyttja denna rätt i
förväg.
Styrelsens ledamöter har förslagsrätt men ej rösträtt.
Förslag skall lämnas skriftligen.
Omedelbar yttranderätt under debatt tillkommer ledamöter i regionstyrelsen.
När det gäller motioner så har stämman att ta ställning till styrelsens yttranden.

5.

Fastställande av dagordning.

6.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
Annons var införd i medlemstidningen Land Lantbruk vecka 9 den 1 mars 2019.
Kallelse i Nyhetsbrev vecka 8 den 22 februari 2019.
Kallelse på hemsidan sedan vecka 5/2019.
Samtliga inrapporterade fullmäktige från kommungrupperna har erhållit personlig kallelse i samband med
digitalt och postalt utskick av stämmomaterialet.

7.

Fastställande av röstlängd.
Fullmäktige har noterats vid avlämnandet av reseräkning före stämman. Det är avgörande att du visar
nummerlappen tydligt när du begär ordet och visar dig för personalen som rör sig i lokalen med tre lösa
mikrofoner.

8.

Verksamhetsberättelsen LRF VG 2018. Anses föredragen i och med att den varit utskickad i
stämmohandlingarna. Möjlighet till frågor från fullmäktige.

9.

Revisorernas berättelse. Morgan Svensson, Sollebrunn och Knut Indebetou, Hjo.

10.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för 2018.

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2018 års förvaltning.

12.

Beslut om stadgeändring. Den 1 januari 2019 lämnade LRF Habo Västra Götaland och
flyttade över till det län där de verkar nämligen Jönköping. Därför behöver LRF Västra
Götaland ändra sina stadgar. Paragraf två i stadgarna har haft följande lydelse:
”2§ Regionens geografiska område omfattar kommunerna inom Västra Götalands län samt
Habo kommun i Jönköpings län.”
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta
att

ändra i paragraf två i LRF Västra Götalands stadgar till att få följande lydelse:
Regionens geografiska område omfattar kommunerna inom Västra Götalands län.

Beslut om ändring av stadgarna fattas av ordinarie regionstämma. Beslutet är giltigt om det
biträtts av minst två tredjedelar av de röstande och godkänts av riksförbundsstyrelsen.
13.

Arvoden och reseersättningar.
Valberedningen föreslår stämman besluta
att

fördela maximalt belopp enligt riksförbundsstyrelsens beslut 320 222 kr till fasta
arvoden till regionstyrelsen enligt följande:
- ersätta ordförande med 160 111 kr
- 160 111 kr fördelas inom övriga styrelsen enligt arbetsfördelning samt

att

följa riksförbundsstämmans beslut vad gäller övriga dagarvoden, kostnads- och
reseersättningar.

Dagarvode utgår för såväl sammanträdes- och förrättningstid som restid med följande belopp exklusive
sociala avgifter:
Timmar
Ersättning

1 – 13
235 kr/timme

14 – 24
3 290 kr

Vid flerdagsförrättning utgår inget arvode mellan kl 00.00 – 07.00.
Antalet timmar beräknas som antalet påbörjade timmar som överstiger 30 minuter.
Dagarvode utgår endast för hela timmar. Telefonsammanträden ersätts enligt timarvode.
Bilersättning utgår med 28 kr/mil. Vid samåkning utgår ett tillägg med 5 kr/mil och passagerare. Vid
användande av miljöbil gäller samma regler som för anställd.

14.

Val av antal ledamöter i regionstyrelsen LRF Västra Götaland.
Valberedningen föreslår stämman besluta
att

15.

regionstyrelsen skall bestå av åtta ledamöter.

Val av ledamöter i regionförbundsstyrelsen LRF Västra Götaland för tiden till och med 2020
års ordinarie stämma.

Valberedningens förslag:
Sofia Karlsson, Grästorp
Håkan Persson, Töreboda
Sofia Kämpe, Karlsborg
Martin Gustavsson, Hålta
Björn Larsson, Svenljunga
Helena Richardsson, Göteborg
Johan Stegard, Västerlanda
Hans Gradén, Hökerum

omval
omval
nyval
nyval
nyval
nyval
nyval
nyval

Noterades att valberedningen var enig.
16.

Val av regionförbundets ordförande för tiden till och med 2020 års ordinarie stämma.
Valberedningen föreslår stämman besluta
att

17.

till ordförande omvälja Sofia Karlsson, Grästorp.

Val av revisorer jämte suppleanter för tiden till och med 2020 års ordinarie stämma.
Valberedningen föreslår stämman besluta att som ordinarie revisorer utse:

18.

Ordinarie
Morgan Svensson, Sollebrunn
Knut Indebetou, Hjo

omval
omval

och som suppleanter utse:
Lilian Samuelsson, Landvetter
Brynolf Appelgren, Trollhättan

omval
omval

Val av fullmäktige jämte ersättare till riksförbundsstämman 21-22 maj 2019 på
Sånga-Säby, Stockholm, t o m regionstämman 2020.
Valberedningen föreslår stämman besluta om följande 17 ordinarie fullmäktige till
riksförbundsstämman:
Sofia Karlsson, Grästorp
Håkan Persson, Töreboda
Sofia Kämpe, Karlsborg
Martin Gustavsson, Hålta
Björn Larsson, Svenljunga
Helena Richardsson, Göteborg
Johan Stegard, Västerlanda
Hans Gradén, Hökerum
Hanna Fredholm, Månstad
Johan Christensson, Bovallstrand
Johan Larm, Lundsbrunn
Johannes Löndahl, Ytterby
Sofia Broo, Mariestad
Lisa Hagelin, Sexdrega
Marcus Holmgren, Vänersnäs

Jimmy Johnsson, Öxnevalla
Frida Vännman Kvantenå, Mellerud
Valberedningen föreslår stämman besluta om följande ersättare som fullmäktige till
riksförbundsstämman i turordning:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19.

Emma-Klara Arnell, Dalum
Stefan Lennartsson, Falköping
Bjarne Färjhage, Västerlanda
Märta Jansdotter, Göteborg
Anna Nilsson, Töreboda
Andreas Bohlin, Munkedal
Maja Mårtensson, Sollebrunn
Hans Henrysson, Töreboda
Svante Kaijser, Trollhättan
Linus Nilsson, Fristad
Lilian Samuelsson, Landvetter
Berit Henriksson, Hjo
Per-Anders Freyhult, Tibro
Mats Larsson, Vara
Mikael Hallin, Tidaholm
Kristoffer Kullingsjö, Vårgårda
Elisabeth Thisner, Torsö
Christina Johansson, Töreboda

Val av ledamöter i valberedningen till och med 2020 års ordinarie stämma.
Nuvarande valberedning för beredande av val inför 2019 års regionsstämma har bestått av:

Bengt Classon, Bollebygd, sammankallande
Per Stigson, Skövde
Christina Johansson, Töreboda
Emma-Klara Arnell, Dalum
Linus Nilsson, Fristad
Monica Hogmalm, Dingle
Emilia Astrenius Widerström, Moholm
Valberedningen skall enligt stadgarna bestå av mellan fem och nio ledamöter. Beredningsutskottet inför stämman 2019 föreslår stämman besluta om en valberedning med sju ledamöter
enligt följande för att bereda val inför 2020 års ordinarie regionstämma:
Johan Larm, Lundsbrunn
Bengt Claesson, Bollebygd
Wanja Wallemyr, Falköping
Lars Ottosson, Åmål
Marie Olofsson, Munkedal
Katarina Löfman, Tun
Christina Johansson, Töreboda
Förslag till valberedningens ordförande: Wanja Wallemyr, Falköping

20.

Val av tre ledamöter (skall enligt stadgarna vara fullmäktige på regionstämman 2019) i
beredningsutskottet inför 2020 års ordinarie regionstämma.
Nuvarande beredningsutskott (som enligt stadgarna skall väljas bland stämmans fullmäktige), valt av regionstämman 2018, har utgjorts av Hanna Johansson, sammankallande, Frida Vännman Kvantenå samt Susan
Larsson.

21.

Behandling av de 73 inkomna motionerna.

22.

Övriga ärenden framförda i stadgeenlig ordning.
Frågor får väckas om minst 2/3 av de röstberättigade samtycker.

23.

Stämman avslutas.

Ge en gåva till We Effect!
Swischa din gåva till 123 621 56 36 och ange LRF Västra Götaland i meddelandeadressen.
Eller använd den QR-kod som kommer att finnas vid stämman.

