Palle Borgströms hälsning
till lokalavdelningens årsmöte

Hej, jag heter Palle Borgström och är förbundsordförande i LRF
Vad bra att ni har tagit er tid att komma på lokalavdelningens årsmöte som ju är grunden i LRFs
demokratiska arbete. Det är här någon av er kan ta upp en fråga som är viktig för just dig och som
också visar sig vara viktig för fler. En fråga som blir en motion och som kanske hamnar på riksförbundsstämman i maj nästa år och beslutas bli ett uppdrag till organisationen LRF.
Det är så vi jobbar i LRF, alla kan vara med och driva våra frågor framåt.
Jag blev medlem en gång i tiden för att LRF jobbar med det jag inte kan lösa hemma på gården.
Det handlar framförallt om opinionsbildning och näringspolitik. Och så gillar jag möjligheten att
ta ansvar och att vara med och påverka. Att stå vid sidan om och vara kritisk tycker jag är att göra det
lätt för sig.
En av de frågor som engagerar mig mest är hur vi ska få politikerna att göra verkstad av livsmedelsstrategin. Förutsättningen, som jag ser det, är att de måste ge myndigheterna ett tillväxtuppdrag och
förenkla för företagen. Istället för att hindra utveckling och tillväxt genom konkurrenshämmande
regelverk. Produktionsmålen för livsmedel och förnybar energiråvara måste väga minst lika tungt
som mål om miljö och bebyggelse.
Ägande- och brukanderätten är ju också en fråga som engagerar i princip alla oss bönder. Den rätten
ska bara kunna inskränkas då verkligt angelägna allmänna intressen motiverar intrång eller brukandeförbud. Och alla inskränkningar måste kompenseras fullt ut.
En avgörande fråga för vår framtid är hur vi ska klara omställningen till ett fossilfritt och hållbarare
samhälle. Det är viktigt för LRF att arbeta med. Här sitter vi lant- och skogsbrukare på lösningen.
Framtiden växer på åkern och i skogen.
I min bondetillvaro driver jag ett lantbruk på Kilanda säteri i Västergötland tillsammans med min bror.
På gården har vi mjölkkor, spannmål, skog, uthyrning och maskinsamverkan, så vi täcker in lite av varje.
Jag är stolt över att vara med och bidra med sådant samhället behöver och mår bra av. Lika stolt är jag
över att företräda vår organisation. Politiker och tjänstemän visar stor respekt för LRF och tilltro till
vår sakkunskap. Det är er förtjänst, så den stoltheten vill jag att också ni ska känna som er.
Nu hoppas jag att ni får ett bra årsmöte där alla tar och ges möjligheten att göra sin röst hörd.
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