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VISION
Vi får Västra Götaland att växa
LRF VG är en aktiv del i att varor och tjänster som skapas med hjälp av fotosyntesen, uppskattas som de viktigaste beståndsdelarna i att bygga det hållbara
samhället. Det är tillväxt på riktigt och med den byggs nya värden och tillväxt i
våra medlemmars företag.
STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR
A LRF VG är den sammanhållande kraften för ökad produktion i det
gröna näringslivet
Prioriteringar 2020
 Regionens invånare och institutioner delar vår syn att en ökad produktion av varor och tjänster från det gröna näringslivet i Västra
Götaland är ett viktigt bidrag till global hållbarhet. (Sofia Ka)
 Myndigheterna i regionen ska utveckla sin tillämpning av regler i linje
med livsmedelsstrategins ambitioner. (Sofia Kä, Johan, Sofia Ka)
 En regional skogsstrategi i linje med visionen för det nationella skogsprogrammet ska antas, och bioekonomi ska ha en framskjuten plats i
VGRs regionala utvecklingsstrategi (RUS) för perioden 2021–2030.
(Martin, Sofia Kä)
B Medlemmarnas upplever ökad makt över sin egendom och att LRF VG
gör verklig skillnad i konkurrenskraftsfrågor som påverkas av politik
Prioriteringar 2020
 Regionens riksdagsledamöter ska börja arbetet med att omsätta resultatet från Skogsutredningen 2019 och Strandskyddsutredningen i linje
med medlemmarnas intressen. (Sven, Martin, Johan)
 Viltstammarna i Västra Götaland ska vara i balans med den naturliga
fodertillgången och ska enbart medföra begränsade skador på jord- och
skogsbruket. (HåPe, Hans)
C Modernisera och utveckla intern organisation, attityder och kultur
Prioriteringar 2020
 LRF VG ska genom en utvecklad medlemskommunikation upplevas
som en modern organisation nära den enskilda medlemmen där varje
medlems röst hörs. (Johan, Sofia Ka)
 Förtroendevalda inom LRF VG tar de möjligheter om utbildning som
erbjuds från realiseringen av Framtidens folkrörelse. (Björn, Helena)
 LRF VGs medlemsutvecklingsmål för 2020 uppnås. (Helena)

