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Plats

Sånga-Säby

Närvarande

Se ombuds- och
deltagarförteckning

§1

Stämmans öppnande

LRF-ungdomens ordförande Kristina Yngwe hälsade alla ombud och övriga
deltagare välkomna.
Kristina Yngwe höll ett anförande.
Martin Anderberg delade ut utmärkelsen ”Årets ungdomsregion” till LRF
Ungdomen Gotland. Pristagarens tack framfördes av ordföranden Johan Bolin,
som tillsammans med styrelsen i övrigt presenterade regionens verksamhet.
Kristina Yngwe förklarade 2014 års riksstämma öppnad.
§2

Val av stämmopresidium

Elfrida Bengtsson föredrog valberedningens förslag till stämmopresidium.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att

till ordförande välja Johnas Rundgren, Västmanland och

att

till vice ordförande välja Kristian Svensson, Stockholm

§3

Anmälan av sekreterare

Anmäldes att riksstyrelsen utsett Peter Lundberg, LRF till sekreterare vid
stämman.
§4

Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade
att

som röstlängd fastställa ombudsförteckningen med 54 ombud.
(Bilaga § 4 LRFU/14)
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§5

Godkännande av kallelsen

Malin Hagbardsson redovisade att kallelsen annonserades i Land Lantbruk, nr
3/2014. Vidare kallades medlemmarna i samband med LRF Ungdomens
ordförandekonferens 4-5 december 2013. En särskild webbsida för stämman på
LRF Ungdomens webbplats har publicerats och kallelse har även skett via LRF
Ungdomens facebooksida och e-post.
Stämman beslutade
att
§6

godkänna kallelsen.
Godkännande av stämmans arbetsordning

Elfrida Bengtsson föredrog valberedningens förslag till arbetsordning och
anmälde att under rubriken Votering, ersätts ”justerarna” med
”rösträkningskommittén”.
Stämman beslutade:
att

§7

godkänna arbetsordningen enligt valberedningens förslag (Bilaga § 6
LRFU/14)
Val av två personer att jämte stämmoordförande justera
stämmans protokoll

Elfrida Bengtsson föredrog valberedningens förslag till justeringsledamöter.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att

§8

utse Eddie Johansson, Sydost och Magnus Fridén, Skaraborg att jämte
stämmoordföranden justera riksstämmans protokoll.
Val av rösträknare

Elfrida Bengtsson föredrog valberedningens förslag till rösträknare.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att

§9

utse Linda Backman, Norrbotten och Gustav Hilmér, Väst till
rösträknare.
Val av beredningskommitté

Elfrida Bengtsson föredrog valberedningens förslag till beredningskommitté
samt anmälde riksstyrelsens nominering till densamma.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att

till beredningskommitté utse Per Johansson, Sörmland; Jesper Nilsson,
Gävleborg och Per-Olof Nordin, riksstyrelsen.

§ 10

Anmälan av punkter till övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

3(8)
§ 11

Godkännande av föredragningslista

Stämman beslutade
att

godkänna föredragningslistan.

§ 12

Verksamhetsberättelse 2013

Riksstyrelsen presenterade sin verksamhetsberättelse för år 2013.
Stämman beslutade
att

lägga verksamhetsberättelsen för år 2013 till handlingarna.
(Bilaga § 12 LRFU/14)

§ 13

Val till LRF Ungdomens riksstyrelse

Elfrida Bengtsson föredrog valberedningens förslag att fortsatt ha nio
ledamöter i LRF Ungdomens riksstyrelse.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att

fortsatt ha nio ledamöter i LRF Ungdomens riksstyrelse.

Elfrida Bengtsson föredrog valberedningens förslag till ledamöter i LRF
Ungdomens riksstyrelse.
Avsägelser föreligger från;
Kristina Yngwe, Skåne
Kristin Yderfors, Östergötland
Pernilla Nordberg, Skaraborg
Martin Anderberg, Kronoberg
Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandattid:
Andreas Larsson, Värmland
Sara Helgstrand, Södermanland
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att

välja nedanstående till ledamöter i LRF Ungdomens riksstyrelse.
Följande ledamöter i riksstyrelsen valdes för mandatperioden
2014-2016:
Matilda Göransson, Gävleborg
Per-Olof Nordin, Västernorrland
Thomas Jöngren, Uppsala
Nils Björid, Jämtland
Katarina Weber, Skåne

omval på två år
omval på två år
omval på två år
nyval på två år
nyval på två år

Följande ledamöter i riksstyrelsen valdes för mandatperioden
2014-2015:

4(8)

Louise Ryberg, Uppsala
Frida Larsson, Gävleborg

nyval fyllnadsval
nyval fyllnadsval

§ 14 Val av LRF Ungdomens ordförande
Elfrida Bengtsson föredrog valberedningens förslag till ordförande.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att

till ordförande för ett år välja Nils Björid

§ 15 Val av LRF Ungdomens vice ordförande
Elfrida Bengtsson föredrog valberedningens förslag till vice ordförande.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att

till vice ordförande för ett år välja Sara Helgstrand.

§ 16 LRF Ungdomens valberedning
a) Val av valberedning
John Rödström, Nord ställer inte upp för omval.
David Radivoj, Väst står till förfogande för omval
Elfrida Bengtsson, Syd står till förfogande för omval
Nils Fransson, Öst står till förfogande för omval
Som representant för region Norr nominerades Erika Estreen.
Stämman beslutade
att

till ledamöter i valberedningen välja David Radivoj, Elfrida Bengtsson,
Nils Fransson och Erika Estreen

b) Val av sammankallande i valberedningen
Stämman beslutade
att

till sammankallande i valberedningen välja Elfrida Bengtsson.

§ 17 Styrelsens verksamhetsplan 2014
Riksstyrelsen presenterade sin verksamhetsplan för år 2014.
(Bilaga § 17 LRFU/14)
Stämman beslutade
att

lägga verksamhetsplanen för år 2014 till handlingarna.
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§ 18 Godkännande av arbetsordning för LRF Ungdomen
att

arbetsordningen upprättas av LRF Ungdomens riksstyrelse och antas
av stämman. Riksstyrelsens förslag med markerade ändringar redovisas
i stämmohäftet. Riksstyrelsen anmälde en justering så att
”mättidpunkten för medlemsantalet är den 1/1 året före riksstämman” istället för 31/12. (Bilaga § 18 LRFU/14)

Stämman beslutade enligt riksstyrelsens förslag
godkänna reviderad arbetsordning för LRF Ungdomen.
§ 19 Motioner
Under denna punkt behandlas också skrivelser, remisser, sakpolitiskt program
och ett stämmouttalande.
Yttrande 1
Motion nr 1: Kollektivavtal inom skog (Gävleborg)
Motion nr 2: Möjlighet att ta in tillfällig arbetskraft (Södermanland)
Stämman beslutade enligt riksstyrelsens förslag
att

motionen anses besvarad med vad riksstyrelsen anfört.

Yttrande 2
Motion nr 8: Fler vildsvin i ICAs kyldisk (Sydost)
Motion nr 9: Viltskador av jaktbart vilt (Östergötland)
Stämman beslutade
att

uppdra åt riksstyrelsen att sända en motion till riksförbundsstämman i
motionens från Östergötland anda rörande att lösa finansieringen av
utbildningen om viltskador.

Yttrande 3
Motion nr 5: LRF och svenska bönders varumärke (Västerbotten)
Stämman beslutade enligt riksstyrelsens förslag
att

avslå motionen.

Yttrande 4
Motion nr 6: Starkare & synlig politisk påverkan (Sjuhärad)
Stämman beslutade enligt riksstyrelsens förslag
att

avslå motionen.
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Yttrande 5
Motion nr 7: Startstöd för unga (Sydost)
Stämman beslutade enligt riksstyrelsens förslag
att

motionen anses besvarad med vad riksstyrelsen anfört.

Yttrande 6
Motion nr 10: Lantbrukarnas matchmaking (Skaraborg)
Stämman beslutade enligt riksstyrelsens förslag
att
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksstyrelsen att arbeta
vidare i föryngringsfrågan samt
avslå motionens tredje yrkande.

Yttrande 7
Motion nr 11: Sjukfrånvaro (Södermanland)
Stämman beslutade enligt riksstyrelsens förslag
att

bifalla motionen och uppdra åt riksstyrelsen att sända en motion till
riksförbundsstämman.

Yttrande 8
Motion nr 3: Lärlingsprogram för skogen (Södermanland)
Stämman beslutade enligt riksstyrelsens förslag
att

motionen anses besvarad med vad riksstyrelsen anfört

Yttrande 9
Motion nr 4: Finansiering av eftergymnasiala utbildningar inom de gröna
näringarna på gymnasienivå (Östergötland)
Stämman beslutade enligt riksstyrelsens förslag
att
att

bifalla motionens tredje yrkande och uppdra åt riksstyrelsen att sända
en motion till riksförbundsstämman i motionens anda samt
avslå motionens första och andra yrkande.

Yttrande 10
Motion nr 12: Företagarskifte i tid (Östergötland)
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Stämman beslutade enligt riksstyrelsens förslag
att

i enlighet med motionens intentioner ge riksstyrelsen i uppdrag att
fortsätta arbeta med företagarskifte som en del av lantbrukets
föryngring.

Skrivelse 1: Angående agrar utbildning (Skåne)
Skrivelse 2: Återinförande av tjänstemannaansvar (Norrbotten)
Stämman beslutade
att

lägga riksstyrelsens svar på de två skrivelserna till handlingarna.

Remiss 1: LRF Ungdomens roll inom LRF (riksstyrelsen)
Kristina Yngwe kommenterade remissen om LRF Ungdomens roll inom LRF
och välkomnade ytterligare synpunkter från stämman.
Remiss 2: GMO (Gotland)
Stämman beslutade enligt riksstyrelsens förslag
att

LRF Ungdomen arbetar för att kraven på GMO-fritt foder stryks i
branschöverenskommelsen.

Sakpolitiskt program
Kristina Yngwe kommenterade förslaget till sakpolitiskt program och
välkomnade synpunkter från stämman. (Bilaga § 19a LRFU/14)
Stämman beslutade
att

med hänsyn till stämmans synpunkter anta ett sakpolitiskt program för
LRF Ungdomen.

Stämmouttalande
Kristina Yngwe kommenterade förslaget till stämmouttalande på temat nya
jobb i landet och på landet. (Bilaga § 19b LRFU/14)
Stämman beslutade
att

anta ett stämmouttalande på temat nya jobb i landet och på landet.

§ 20 Övriga frågor
§ 21 Stämmans avslutande
Kristina Yngwe sammanfattade årets stämma och avtackade avgående
ledamoten i valberedningen John Rödström och avgående styrelseledamöterna
Pernilla Nordberg, Kristin Yderfors och Martin Anderberg, som i sin tur
avtackade avgående ordföranden Kristina Yngwe. Därefter tackade Kristina
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Yngwe presidiet och alla ombud samt förklarade 2014 års riksstämma för
avslutad.
………………………………..
Johnas Rundgren
Ordförande

…………………………
Kristian Svensson
vice ordförande

……………………………….
Peter Lundberg
Sekreterare

Justeras
………………………………
Eddie Johansson

………………………
Magnus Fridén

