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LRF Ungdomens riksstämma 2016
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Plats

Sånga-Säby Hotell & konferens

Närvarande

Se ombuds- och deltagarförteckning

§1

Stämmans öppnande

LRF Ungdomens ordförande Nils Björid hälsade alla ombud och övriga deltagare
välkomna samt höll ett anförande.
Nils Björid delade ut utmärkelsen ”Årets ungdomsregion” till LRF Ungdomen Uppsala. Pristagarens tack framfördes av ordföranden som tillsammans med styrelsen i
övrigt presenterade regionens verksamhet.
Nils Björid förklarade 2016 års riksstämma öppnad.
§2

Val av stämmopresidium

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att

till ordförande välja Martin Anderberg, Sydost

att

till vice ordförande välja Kristian Svensson, Stockholm

§3

Anmälan av stämmosekreterare

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

Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade
att

§5

som röstlängd fastställa ombudsförteckningen med 55 ombud.
(Bilaga § 4 LRFU/16)
Godkännande av kallelsen

Sekreteraren redovisade att kallelsen gick ut i samband med LRF Ungdomens ordförandekonferens den 4-5 december 2015 och vidare annonserades kallelsen i Land
Lantbruk nr 1 och 2 2016.
Stämman beslutade
att

godkänna kallelsen.
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§6

Godkännande av trivselregler/stämmans arbetsordning

Nils Fransson föredrog valberedningens förslag till arbetsordning för stämman.
Stämman beslutade
att

§7

godkänna arbetsordningen enligt valberedningens förslag.
(Bilaga § 6 LRFU/16)
Val av två personer att jämte stämmoordförande justera
stämmans protokoll

Nils Fransson föredrog valberedningens förslag till protokolljusterare.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att

§8

Utse Erik Gustavsson, Värmland och Peter Andersson, Halland att jämte
stämmoordföranden justera riksstämmans protokoll.
Val av rösträknare

Nils Fransson föredrog valberedningens förslag till rösträknare.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att

§9

utse Emma-Klara Arnell, Sjuhärad och Pär Antonsson, Västerbotten till rösträknare.
Val av beredningskommitté

Nils Fransson föredrog valberedningens förslag till beredningskommitté samt anmälde riksstyrelsens nominering till densamma.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att

till beredningskommittén Elsa Hallberg, Jämtland och Lisa Skogsberg,
Uppsala samt Olov Eriksson nominerad av riksstyrelsen.

§ 10

Anmälan av punkter till övriga frågor

Nils Björid anmälde att stämman föreslås anta ett uttalande på temat ”Jordbruket och
klimatet”.
Stämman beslutade
att

uppdra åt beredningskommittén att ta fram ett förslag till stämmouttalande.

§ 11

Godkännande av föredragningslista

Stämman beslutade
att

godkänna föredragningslistan.
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§ 12

Verksamhetsberättelse 2015

Riksstyrelsen presenterade sin verksamhetsberättelse för år 2015.
Stämman beslutade
att

lägga verksamhetsberättelsen för år 2015 till handlingarna.
(Bilaga § 12 LRFU/16)

§ 13

Val till LRF Ungdomens riksstyrelse

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

LRF Ungdomens riksstyrelse består av nio ledamöter.

Nils Fransson föredrog valberedningens förslag till ledamöter i LRF Ungdomens
riksstyrelse.
Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandattid:
Sara Helgstrand, Södermanland
Olov Eriksson, Västernorrland
Louise Ryberg, Södermanland
Frida Larsson, Gävleborg
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att

välja nedanstående till ledamöter i LRF Ungdomens riksstyrelse:
Följande ledamöter valdes för mandatperioden 2016-2018:
Nils Björid, Jämtland
Christian Horn, Sydost
Jacob Eriksson, Östergötland
Magnus Jönsson, Skåne
Susan Larsson, Skaraborg

omval
omval
nyval
nyval
nyval

§ 14 Val av LRF Ungdomens ordförande
Nils Fransson 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
Nils Fransson föredrog valberedningens förslag till vice ordförande.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att

till vice ordförande för ett år välja Louise Ryberg.
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§ 16 LRF Ungdomens valberedning
a) Val av valberedning
Som representanter i valberedningen nominerades:
Sara Wallemyr (region Väst, nyval)
Nils Fransson (region Öst, omval)
Hanna Nordström (region Norr, omval)
Johan Persson (region Syd, omval)
Stämman beslutade
att

till ledamöter i valberedningen välja Sara Wallemyr, Nils Fransson, Hanna
Nordström och Johan Persson.

b) Val av sammankallande i valberedningen
Stämman beslutade
att

till sammankallande i valberedningen välja Nils Fransson.

§ 17 Styrelsens verksamhetsplan 2016
Riksstyrelsen föreslog att verksamhetsplanen tas fram av den nyvalda styrelsen att
gälla fram till nästa års stämma.
Stämman beslutade
att

uppdra åt riksstyrelsen att ta fram verksamhetsplan för tiden fram till 2017
års stämma.

§ 18 Ärenden som riksstyrelsen hänskjutit till riksstämman
1. Arbetsordning för LRF Ungdomen
Nils Björid kommenterade de ändringar som gjorts i arbetsordningen. Beredningskommittén gavs i uppdrag att hantera stämmans synpunkter angående förtydliganden
i dokumentet.
Stämman beslutade efter behandling av beredningskommittén
att

enligt riksstyrelsens förslag godkänna reviderad arbetsordning för LRF
Ungdomen.
(Bilaga § 18a LRFU/16)

2. Sakpolitiskt program
Nils Björid konstaterade att inga förändringar har gjorts i det sakpolitiska program
som antogs av 2015 års stämma.
Stämman beslutade
att

anta ett sakpolitiskt program för LRF Ungdomen.
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3. Propositioner från riksstyrelsen
Proposition 1. Rösträtt LRF Ungdomen
Stämman beslutade att uppdra till riksstyrelsen att skicka en motion till riksförbundsstämman med yrkandet
att

till riksförbundsstämman 2017 ta fram ändringsförslag i Lantbrukarnas
Riksförbunds (Ideell förening) stadgar som möjliggör att LRF Ungdomens
representanter (3 st) får fullmäktigstatus med rösträtt i frågor härrörande
Lantbrukarnas Riksförbund (Ideell förening).

Proposition 2. Inhemskt proteinfoder för nya affärsmöjligheter
Stämman beslutade att uppdra till riksstyrelsen att skicka en motion till riksförbundsstämman med yrkandet
förbundsstyrelsen initierar en dialog med berörda myndigheter i syfte att
möjliggöra inhemsk produktion av insekter för framställning av djurfoder.
§ 19 Ärenden som medlem hänskjutit till riksstämman
Motion nr 1 – LRF Ungdomen Värmland ”Hejarklack för LRF”
Stämman beslutade
att

LRF Ungdomens riksstyrelse får i uppdrag att utreda riskområden för medlemstappen och hitta riktade åtgärder för att proaktivt motverka dessa.

Motion nr 2 – LRF Ungdomen Jämtland ”Miljöbov eller Miljöhjälte?”
Stämman beslutade
att

LRF Ungdomen fortsätter att lyfta de positiva miljöaspekterna samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksstyrelsen anfört.

Motion nr 3 – LRF Ungdomen Västerbotten ”Den politiska obundenheten”
Stämman beslutade
att
att

LRF Ungdomens riksstyrelse får i uppdrag att i dialog med organisationen se
över vad det innebär att vara förtroendevald i LRF Ungdomen samt
riksstyrelsen får i uppdrag att skicka en skrivelse i motionens anda till riksförbundsstyrelsen.

Motion nr 4 – LRF Ungdomen Skåne ”Ekologiska fokusarealer”
Stämman beslutade
att

motionen anses besvarad med vad riksstyrelsen anfört.
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Motion nr 5 – LRF Ungdomen Uppsala ”Lantbruk- och livsmedelskunskap i
grundskolan”
Stämman beslutade
att

att LRF Ungdomens riksstyrelse sammankallar LRF Ungdomens regioner till
en gemensam aktivitet i landet för att öka kunskapen om att Bonden i skolan
finns tillgängligt som läromaterial.

§ 20 Övriga frågor
Stämmouttalande
Stämman beslutade enligt beredningskommitténs förslag
att

anta ett stämmouttalande på temat ”Jordbruket och klimatet”.
(Bilaga § 20 LRFU/16)

We Effect
Insamlingen till We Effect inbringade totalt 3 742 kronor.
§ 21 Stämmans avslutande
Nils Fransson, sammankallande i valberedningen, avtackade avgående ledamöter i
valberedningen.
Nils Björid sammanfattade årets stämma och avtackade avgående ledamöter i styrelsen. Därefter tackade Nils Björid presidiet och alla ombud samt förklarade 2016 års
riksstämma för avslutad.

………………………………..
Martin Anderberg
Ordförande

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

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

Justeras
………………………………
Peter Andersson

………………………
Erik Gustavsson

