LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN 2010
PROTOKOLL

LRF FÖRENING UPA/ LRF IDEELL FÖRENING

2010-05-25--27

Plats: Billingehus, Skövde
§1

Stämmornas öppnande

Förbundsordförande Lars-Göran Pettersson hälsade fullmäktige och övriga deltagare
välkomna.
Förbundsordföranden höll parentation över under året bortgångna som gjort betydande
insatser för organisationen och för Sveriges bönder. Särskilt uppmärksammades Hans
Ramel.
Förbundsordföranden utdelade utmärkelsen Årets lokalavdelning, i form av en check på
25 000 kr, till Viby LRF-avdelning. Lokalavdelningens tack framfördes av ordförande
Jan Bergsten och kassör Ulrika Moberg som också presenterade avdelningens verksamhet.
Förbundsordföranden förklarade 2010 års riksförbundsstämmor öppnade.
§2

Val av ordförande och vice ordförande vid stämman

Ingemo Johansson, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja följande presidium:
Karin Andersson, Vrena, ordförande
Kjell Nilsson, Tingstäde, vice ordförande
Johnas Rundgren, Västerås, 2:e vice ordförande
§3

Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare

Anmäldes att förbundsstyrelsen utsett Peter Lundberg till sekreterare samt Madeleine
Warghusen och Ann-Kristin Törnqvist till protokollsekreterare.
§4

Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att som röstlängd fastställa den över fullmäktige förda förteckningen med 145 fullmäktige. (Bilaga §4 LRF-upa-id/10)
§5

Fastställande av föredragningslista

Stämman beslutade att fastställa föredragningslistan.
§6

Fastställande av arbetsordning

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att anta följande arbetsordning:
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a) Ordet begärs genom knapptryckning på handenheten och i andra hand genom handuppräckning.
b) John Enander, Jenny Höglund och Kristina Yngwe, alla från LRF Ungdomen, har
yttrande- och förslagsrätt på stämman.
c) Förslag lämnas skriftligen.
d) Stämman kan hänskjuta frågor till beredningsutskottet, som består av tre ledamöter.
En ledamot utses av förbundsstyrelsen och två ledamöter väljs av stämman på förslag av
valberedningen. Styrelsen har utsett Elisabeth Gauffin att vara dess representant. Camilla Sjölund Lundevall och Ann Henriksson, båda LRF, har utsetts att vara sekreterare i
beredningsutskottet
e) Omedelbar yttranderätt under debatt tillkommer:
- ledamöter av förbundsstyrelsen och verkställande direktören,
- beredningsutskottets ledamöter vid behandling av ärenden som beretts av utskottet.
f) Valberedningens samtliga ledamöter har yttranderätt i frågor som berör valberedningens uppdrag. Förslagsrätt tillkommer endast valberedningens ordförande.
g) Huvudförslag är alltid förbundsstyrelsens förslag eller av styrelseledamot tillstyrkt
ändringsförslag.
h) Tidsbegränsning om tre minuter gäller. Påminnelse sker efter två minuter.
§7

Val av beredningsutskott fram till 2011 års stämma

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag omval av Gunilla Nordberg, GRO
och nyval av Thure Eriksson, LRF Västernorrland till beredningsutskott för stämman
2010. De stämmovalda ledamöterna har även uppdraget att bereda val av valberedning
till 2011 års stämma.
§8

Val av protokolljusterare och rösträknare

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att

till protokolljusterare utse:
Birgitta Carlander, Lerdala
Håkan Persson, Töreboda

att

till ersättare utse:
Sten Catoni, Skara
Cecilia Gidstedt, Kvänum

PROTOKOLL
3(26)
2010-05-25--27

att

§9

till rösträkningskommitté utse:
Göran Bäckstrand, LRF
Trine Amundsen, LRF
Mats Granath, LRF
Gunnar Lans, LRF
Robert Larsson, LRF
Mona Nordberg, LRF
Helen Rosengren, LRF
Lars Sundström, LRF
Bengt Waldebring, LRF
Kristina Segerström, LRF
Annika Arnesson, ersättare LRF
Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Stämman beslutade att anse sig vara kallad i stadgeenlig ordning.
§ 10

Förvaltningsberättelse

Anförande hölls av förbundsordförande Lars-Göran Pettersson och verkställande direktören Anders Källström som kommenterade verksamheten, den ekonomiska utvecklingen och affärsverksamheten 2009. (Bilaga §10a-b LRF-upa-id/10)
Dessutom deltog i debatten Åke Hantoft, Arla Foods; Carola Gunnarsson, LRF Sydost;
Lennart Bogren, LRF Skaraborg; Thomas Bodén, Lantmännen och Monica Didriksson,
LRF Skaraborg.
Stämman beslutade att med godkännande lägga redovisningarna till handlingarna.
§ 11

Revisorernas berättelse

Stefan Holmström, KPMG, föredrog revisorernas berättelse över verksamhetsåret 2009
och redogjorde för revisionsarbetet.
Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 12

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade:
att

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i LRF
förening upa där koncernens balansomslutning är 5 609 350 000 kr och moderföretagets balansomslutning är 476 494 000 kr samt
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att

§ 13

fastställa de i årsberättelsen intagna resultat- och balansräkningarna i LRF ideell
förening där balansomslutningen är 164 710 000 kr.
Disposition av årets resultat

Stämman beslutade enligt förbundsstyrelsens, av revisorerna tillstyrkta, förslag:
att

disponibla medel i LRF ideell förening om 124 433 487,51 kr balanseras i ny
räkning samt

att

underskottet i LRF förening upa 16 766 088,43 kr balanseras i ny räkning.

§ 14

Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och verkställande
direktören

Stämman beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning.
§ 15

Bestämmande av ersättning till förtroendevalda och revisorer

Valberedningens ordförande Ingemo Johansson föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade om oförändrade arvoden för uppdrag inom
Lantbrukarnas Riksförbund.
a) Årliga arvoden till ledamöter i riksförbundsstyrelsen och revisorer
Förbundsordföranden
750 000 kronor
Vice ordföranden, ordförandens ställföreträdare
300 000 kronor
Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
100 000 kronor
Tjänstgörande revisorer, ej yrkesrevisorer
25 000 kronor
Därutöver får förbundsstyrelsen disponera upp till 440 000 kronor efter beslutad arbetsfördelning inom styrelsen.
Årligt arvode till personalrepresentanter i förbundsstyrelsen utgår med ett belopp motsvarande 75 % av de stämmovalda ledamöternas årliga fasta arvode.
Ovanstående skall tillämpas så att årliga arvoden får uttas endast i ett av företagen LRF
ideell förening och LRF förening upa.
Enligt beslut av 2004 års stämma utbetalas ett och ett halvt årsarvode när förbundsordföranden lämnar sitt uppdrag.
Samtliga arvoden och ersättningar som ledamöterna uppbär för uppdrag beslutade av
förbundsstämma och förbundsstyrelse skall redovisas inför kommande riksförbundsstämma.
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För uppdraget som förbundsstyrelseledamot tillhandahåller Lantbrukarnas Ekonomi AB
abonnemang för telefon och data-access.
b) Dagarvoden
Dagarvode utgår för såväl sammanträdes- och förrättningstid som restid med följande
belopp exklusive sociala avgifter:
Timmar
Ersättning

1-13
175 kr/timme

14-24
2 450 kr

Vid flerdagsförrättning utgår inget arvode mellan kl 00.00 och 07.00.
Antalet timmar beräknas som antalet påbörjade timmar som överstiger 30 minuter.
Dagarvode utgår endast för hela timmar. Telefonsammanträden ersätts enligt timarvode.
c) Rese- och traktamentsersättningar
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 personal.
Traktamentsersättning utgår enligt LRF:s avtal för anställda.
§ 16

Fastställande av antal samt val till riksförbundsstyrelsen

Ingemo Johansson, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag som
omfattade motiv till neddragningen med två ledamöter och presentation av föreslagna
ledamöter till riksförbundsstyrelsen.
I debatten deltog även Per-Olof Philip, LRF Jönköping; Per Brunberg, LRF Sydost; PerOlov Johanson, Sveriges Maskinringar; Dag Rogne, LRF Värmland; Caroline Sand,
LRF Sydost; Monica Didriksson, LRF Skaraborg; Anders Olsson, Skånemejerier; Håkan Lundgren, LRF Sydost; Henrik Tham, LRF Skåne; Åke Hantoft, Arla Foods och
Peter Borring, LRF Östergötland.
a) Stämman beslutades enligt valberedningens förslag att antalet ledamöter skall vara
13.
b) Beslutades att personliga presentationer kunde göras av de kandidater som så önskade, vilket nyttjades av Per Petersson, föreslagen ledamot av flera talare. Beslutades att
tillämpa sluten votering, att voteringsordning med exakt antal ledamöter skulle tillämpas samt att röster endast fick läggas på föreslagna namn. Röstlängden fastställdes återigen till 145 fullmäktige.(Bilaga 16a LRF-upa-id/10). Beslutades vidare att utöka rösträkningskommittén med ersättare till protokolljusterare, nämligen Cecilia Gidstedt och
Sten Catoni.
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Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till ledamöter i riksförbundsstyrelsen för mandatperioden 2010-2012 välja: (Bilaga §16b LRF-upa-id/10)
Annika Bergman, Örebro
Palle Borgström, Älvängen
Stihna J Evertsson, Högsby
Stig Högberg, Söråker
Helena Jonsson, Tranås
Titti Jöngren, Åkersberga
Thomas Magnusson, Tävelsås
Anniqa E Nygård, Flarken
Åsa Odell, Klagstorp
Bengt Persson, Ängelholm
Lars-Göran Pettersson, Kvänum
Jan-Olof Thorstensson, Påryd
Carl Wachtmeister, Nyköping
Personalrepresentanter är f. n. Kent Hulth, Unionen och Eva Anflo, SACO.
Efter beslutet önskade Eva Karin Hempel, förbundsstyrelsen, den nya styrelsen lycka
till.
§ 17

Val av styrelseordförande, tillika förbundsordförande

Ingemo Johansson föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade enhälligt enligt valberedningens förslag att som förbundsstyrelsens
ordförande och tillika förbundsordförande omvälja Lars-Göran Pettersson. Valet avser
stadgeenligt ett år fram till och med 2011 års riksförbundsstämma.
Lars-Göran Pettersson tackade för förtroendet.
Uppdatering av röstlängden
Stämman beslutade att fastställa en uppdaterad röstlängd omfattande 149 fullmäktige.(Bilaga §17 LRF-upa-id/10)
§ 18

Val av revisorer jämte suppleanter

Ingemo Johansson föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:
att

som ordinarie revisorer för tiden till och med riksförbundsstämman 2011 utse
Ulf Magnusson, Reftele och Anders Ramström, Sunne,
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att

som revisorssuppleanter utse
Lars Falck, Kristianstad och Lena Sjöström, Vännäs samt

att

som auktoriserad revisor utse
Stefan Holmström, KPMG med Per Gustafsson, KPMG som suppleant.

§ 19

Val av valberedning, dess ordförande samt ersättning

Lennart Nilsson föredrog beredningsutskottets förslag till oförändrade arvoden till valberedningen samt sammansättning av densamma.
Per-Olof Philip, LRF Jönköping yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade enligt förslaget:
att

fast ersättning skall utgå enligt följande:
valberedningens ordförande
20 000 kronor
valberedningens vice ordförande 10 000 kronor
ledamöter i valberedningen
5 000 kronor

att

dagarvoden och reseersättning skall utgå enligt samma principer som för övriga
förtroendevalda,

att

utse följande valberedning för tiden till och med 2011 års ordinarie riksförbundsstämma:
Peter Borring, Skänninge, nyval
Stig-Erik Carlsson, Myresjö, omval
Christina Dahl, Limmared, nyval
Monica Didriksson, Töreboda, omval
Ingemo Johansson, Laholm, omval
Maria Jonsson, Bollnäs, nyval
Börje Lagerqvist, Östra Ämtervik, omval
Sören Lundström, Kåge, nyval
Christer Mårtensson, Gärsnäs, omval
Nils Palmgren, Mörarp, omval
Kristina Yngwe, Uppsala, nyval

att

till ordförande i valberedningen utse Ingemo Johansson.

§ 20

Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till
riksförbundsstämman

a) LRF:s medlemsavgift 2011 (LRF ideell förening)
Stämman beslutade:
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att fastställa avgiften till LRF ideell förening för år 2011 till oförändrat 250 kr.
b) Utveckling av LRF - Färdplan
I debatten deltog Elisabeth Gauffin, vice ordförande; Per-Olof Philip, LRF Jönköping;
Peter Borring, LRF Östergötland; Dag Rogne, LRF Värmland; Robert Karlsson, LRF
Halland; Mikael Bäckström, LRF Jönköping; Lennart Bogren, LRF Skaraborg; Thomas
Bodén, Lantmännen; Hans Persson, LRF Skåne; Cecilia Gidstedt, LRF Skaraborg; Thure Eriksson, LRF Västernorrland; Carola Gunnarsson, LRF Sydost; Ulric Isacson, LRF
Dalarna; Paul Christensson, LRF Väst; Gunilla Nordberg, GRO; Lennart Nilsson, LRF
Halland; Per-Göran Sigfridsson, LRF Sydost; Jan Thorén, LRF Gävleborg; Monica
Didriksson, LRF Skaraborg; Åsa Odell, LRF Skåne; Anna Kristoffersson, Scan AB och
Birgitta Carlander, Lantmännen.
Stämman beslutade:
att uppdra till riksförbundsstyrelsen att med beaktande av konkurrenslagstiftningens
villkor verka för en utvecklande samverkan för ökad konkurrenskraft och lönsamhet i
primärproduktion och förädlingsled samt
att uppdra till riksförbundsstyrelsen att i övrigt fortsätta utvecklingsarbetet i linje med
vad som redovisats i Utveckling av LRF – Färdplan.
Stämman beslutade vidare att anta ett uttalande ”Sex uppmaningar till Sveriges nästa
regering”. (Bilaga §20b LRF-upa-id/10)

c) Stadgeändring
Stämman beslutade:
att enhälligt anta förslaget till stadgar och därtill hörande anvisningar för LRF förening
upa, (Bilaga §20c LRF-upa-id/10)
att enhälligt anta förslaget till stadgar och därtill hörande anvisningar för LRF ideell
förening.
Ordföranden konstaterade att i beslutet deltog 149 fullmäktige. För giltigt beslut krävs
att beslutet biträds av samtliga 150 röstberättigade.
Stämman beslutade att tillskriva den frånvarande fullmäktige och begära dennes godkännande av stadgeändringsbeslutet samt att detta genast får registreras.
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§ 21

Fördelning av fullmäktige vid 2011 års ordinarie riksförbundsstämma

Anna Kristoffersson, Scan AB yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att anta förbundsstyrelsens förslag nedan till fördelning av 45 fullmäktige samt
att ge förbundsstyrelsen mandat att anpassa beslutad fördelning med hänsyn till förändringar i kretsen av organisationsmedlemmar.
Grupp 1 Mjölk
Svensk Mjölk
Arla Foods
Falköpings Mejeri
Gefleortens Mejeriförening
Gäsene Mejeriförening
Norrmejerier
Milko Mejerier
Skånemejerier
Skånesemin
Freja Husdjur
Hansa Husdjur
Svenska Husdjur
Grupp 2 Slakt
Scan AB
Danish Crown
Grupp 3 Lantmän
Lantmännen
Kalmar Lantmän
Grupp 4 Skog
Mellanskog
Norrskog
Norra Skogsägarna
Södra Skogsägarna
Grupp 5 Övriga
Swedbank
Landshypotek
Pälsdjursuppfödarna
Stärkelsen
Frö- och oljeväxtodlarna
Betodlarna
GRO
Biodlarna
Sveriges Maskinringar

2
5
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
4
1
8
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
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§ 22

Behandling av inkomna motioner

I de fall votering har ägt rum redovisas resultatet inom parentes i ordningen Bifaller –
Avslår – Avstår – Ej röstat.
Yttrande 1 Kommunikation
(Jönköping 1, Sjuhärad 5 )
I debatten deltog Charlotte Önnestedt, Landshypotek; Per-Olof Philip, LRF Jönköping;
Katarina Löfman, LRF Skaraborg; Karin Hilmér, LRF Väst; Peter Borring, LRF Östergötland; Titti Jöngren, förbundsstyrelsen; Stefan Brunander, LRF Sjuhärad; Birgitta
Carlander, Lantmännen och Åsa Odell, LRF Skåne.
Stämman beslutade
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att under
det kommande året initiera en fördjupad diskussion med regionerna om hur
LRF:s kommunikationsstrategier kan utvecklas,

att

LRF centralt tar fram en genomarbetad strategi för hur mediadrev ska bemötas
så att medlemmarna känner stöd av LRF i media,

att

arbeta för att LRF redan under kommande år finns representerade i alla utredningar som berör djurproduktionen samt

att

motionerna därutöver anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 2 Lantbruksbarometern
(Skaraborg 1)
I debatten deltog Birgitta Carlander, Lantmännen; Lennart Bogren, LRF Skaraborg och
Titti Jöngren; förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade
att bifalla motionen och göra en fördjupad utvärdering av LRF:s engagemang i Lantbruksbarometern.
Yttrande 3 Varför sådan okunskap?
(Mälardalen 3)
I debatten deltog Cissi Leibring, LRF Värmland; Margareta Olsson, LRF Mälardalen;
Stefan Brunander, LRF Sjuhärad och Titti Jöngren, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
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att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att även efter Kraftkommunikationssatsningen ha hög prioritet på att sprida kunskap och information till elever, beslutsfattare och konsumenter om jord- och skogsbrukets viktiga funktion.
Yttrande 4 Svenska Livsmedel
(Södermanland 2)
I debatten deltog Marianne Andersson, LRF Skåne; Ann Charlott Folkesson, LRF Västerbotten; och Titti Jöngren, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 5 Dags att föryngra lantbruksföretagen
(LRF Ungdomen)
I debatten deltog Per-Göran Sigfridsson, LRF Sydost; Cecilia Gidstedt, LRF Skaraborg;
Eva Karin Hempel; förbundsstyrelsen; John Enander, LRF Ungdomen; Martin Moraeus,
LRF Dalarna; Peter Borring, LRF Östergötland; Helena Jonsson, Förbundsstyrelsen;
Katarina Löfman, LRF Skaraborg; Lars-Ove Johansson, LRF Sydost; Dag Rogne, LRF
Värmland; Anna Kristoffersson, Scan AB; Hans Wennberg, Swedbank; Tomas Mörtsell, Norra Skogsägarna; Lars Bäckström, Landshypotek; Lennart Nilsson, LRF Halland
och Paul Christensson, LRF Väst.
Stämman beslutade:
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som
har att arbeta för att samla politiker, branschföretag, myndigheter och intresseorganisationer i syfte att diskutera och utveckla frågan om att finna lösningar som ger fler unga
möjligheter att starta företag inom de gröna näringarna, samt
att integrera denna arbetsgrupp i arbetet med LRF:s livsmedelsstrategi.
Yttrande 6 Konkurrenskraft
(Skåne 1)
I debatten deltog Birgitta Carlander, Lantmännen och Elisabeth Gauffin, vice ordförande.
Stämman beslutade:
att bifalla motionen och ge riksförbundsstyrelsen i uppdrag att fortsatt arbeta för ökad
konkurrenskraft i de gröna näringarna.
Yttrande 7 Skatt på energi i jord- och skogsbruket
(Gotland 2, Skaraborg 6, Väst 7)
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I debatten deltog Arne Lindström, LRF Västerbotten; Nils-Olov Lindfors, LRF Norrbotten; Lennart Bogren, LRF Skaraborg; Jan Thorén, LRF Gävleborg; Elisabeth Gauffin,
vice ordförande och Peter Borring, LRF Östergötland.
Stämman beslutade:
att bifalla motionerna och ge riksförbundsstyrelsen i uppdrag att verka för att kostnadsökningarna för de gröna näringarna i klimat- och energipropositionen neutraliseras fullt
ut samt
att arbeta för att de skattehöjningar på drivmedel och energi som regering och riksdag
beslutat tas upp till förnyad politisk prövning om motsvarande kostnadssänkningar ej
kan genomföras.
Yttrande 8 Främjande av produktion av alternativa drivmedel
(Väst 6)
I debatten deltog Henrik Tham, LRF Skåne; Carl Wachtmeister, förbundsstyrelsen; Gunilla Nordberg, GRO och Nils-Olov Lindfors, LRF Norrbotten.
Stämman beslutade
att med bifall till motionens intentioner uppdra till riksförbundsstyrelsen att även fortsättningsvis bevaka förutsättningarna och aktivt arbeta för bättre villkor för biogas och
andra förnybara drivmedel.
Yttrande 9 Aktivt brukande
(Jönköping 5)
I debatten deltog John Enander, LRF Ungdomen; Ulric Isacson, LRF Dalarna; Björn
Wallin, Lantmännen; Katarina Löfman, LRF Skaraborg; Anna Kristoffersson, Scan AB;
Mikael Bäckström, LRF Jönköping; Thomas Magnusson, Förbundsstyrelsen; Lars Forslund, LRF Västerbotten; Paul Christensson, LRF Väst; Jan Thorén, LRF Gävleborg;
Thure Eriksson, LRF Västernorrland och Lars Gezelius, LRF Skaraborg.
Stämman beslutade
att LRF verkar för att framtida CAP och landsbygdsprogram utformas så att ett aktivt
brukande stimuleras i syfte att ge en ökad jordbruksproduktion som stöd för LRFs livsmedelsstrategi (voteringsresultat 84-54-1-11, bilaga §22.9 LRF-id-upa/09) samt
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att göra en konsekvensanalys av hur gårdsstödet påverkar brukandet av jordbruksmark.
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Yttrande 10 Mer pollinering
(Sveriges biodlare)
Stämman beslutade:
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i arbetet med
ett framtida landsbygdsprogram utveckla binäringens breda affärspotential.
Yttrande 11 Service och infrastruktur på landsbygden
(Jönköping 2)
Stig-Erik Carlsson, LRF Jönköping yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 12 Digital infrastruktur på landsbygden
(Sjuhärad 1)
Stämman beslutade:
att bifalla motionen och uppdra till riksförbundsstyrelsen att med kraft driva kravet att
staten tillför tillräckliga resurser så att målet på en bredbandskapacitet på 100 Mbit/s
uppnås även för landsbygdens folk och företag.
Yttrande 13 Dubbel postutdelning
(Södermanland 1)
I debatten deltog Bo Rundquist, LRF Södermanland; Peter Borring, LRF Östergötland
och Stihna J Evertsson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
avslå motionen att LRF ska agera för att postdistributionen på landsbygden sköts av ett
bolag per kommun, distrikt, område eller postlinje.
Yttrande 14 Landsbygdens belägenhetsadresser försvårar för utryckningsfordon
att hitta rätt
(Mälardalen 4)
I debatten deltog Sture Johansson, LRF Mälardalen och Hans Persson, LRF Skåne.
Stämman beslutade att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 15 Nedmontering av telenät
(Värmland 1, Södermanland 3)
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Stig-Erik Carlsson, LRF Jönköping yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att bifalla motionen och uppdra till riksförbundsstyrelsen att arbeta för att abonnenter
som nu förlorar sin fasta telefon inte ska drabbas av sämre tjänster eller högre kostnader.
Uppdatering av röstlängden
Stämman beslutade att fastställa en uppdaterad röstlängd omfattande 143 fullmäktige.
(Bilaga §22.15 LRF-upa-id/10)
Yttrande 16 Användning av avloppsslam på åkermark
(Väst 8, Skaraborg 4)
I debatten deltog Ronny Johansson, LRF Väst; Monica Didriksson, LRF Skaraborg;
Håkan Rohdén, LRF Örebro; Ingemar Olsson, Scan AB; Marianne Andersson, LRF
Skåne och Bengt Persson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

uppdra till riksförbundsstyrelsen att fortsätta LRF:s pådrivande arbete inom
REVAQ,

att

avslå yrkandet att LRF ska arbeta för en enhetlig slampolicy för hela lantbruket
innebärande att avloppsslam inte sprids på jordbruksmark,

att

bifalla yrkandet att LRF inte accepterar och tydligt tar ställning emot den okontrollerade slamspridningen samt övrig användning av slam som leder till läckage till vattendrag och vårt grundvatten,

att

avslå yrkandet att LRF ska verka för ett moratorium beträffande spridning av
REVAQ-slam mot bakgrund av att utfasningsarbete i enlighet med miljömålet
Giftfri miljö redan pågår inom REVAQ,

att

yrkandena om att förorda förbränning efter eventuell biogasrötning, att LRF ska
arbeta för att urskilja fosfor ur slammet eller aska från förbränning samt att
LRF ska avstå från delägarskap i REVAQ ska anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört samt

att

uppdra till riksförbundsstyrelsen att arbeta vidare med frågan om långsiktigt
hållbara avloppslösningar med separerande system i tätorter och att dessa planeras in i samhällsstrukturen.

Yttrande 17 Ändring av miljöbalken
(Skaraborg 3, Väst 4)
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I debatten deltog Henrik Tham, LRF Skåne; Stefan Lennartsson, LRF Skaraborg; Paul
Christensson, LRF Väst; Arne Lindström, LRF Västerbotten; Peter Tagesson, LRF Sjuhärad; Lennart Bogren, LRF Skaraborg; Helena Jonsson, Förbundsstyrelsen; Lennart
Nilsson, LRF Halland; Birgitta Carlander, Lantmännen; Ingemar Olsson, Scan AB; Håkan Nilsson, LRF Jämtland; Per Nyström, LRF Mälardalen; John Enander, LRF Ungdomen och Per Andersson, LRF Östergötland.
Stämman beslutade:
att avslå motionerna att LRF skall verka för en ändring av miljöbalken så att det generella biotopskyddet inte omfattar sådana arbeten där markägaren genomför kompenserande åtgärder,
att uppdra till riksförbundsstyrelsen att verka för att rationalisering av jordbruket ska,
om kompensationsåtgärder genomförs, utgöra grund för att bevilja dispens samt
att uppdra till riksförbundsstyrelsen att främst genom den regionala organisationen påverka tillämpningen av miljöbalken med arbete mot länsstyrelserna och med stöd av
riksförbundet.
Yttrande 18 Kostnader för tillstånd i Natura 2000-områden
(Väst 2)
I debatten deltog Håkan Rohdén, LRF Örebro; Katarina Johansson, LRF Väst; Birgitta
Carlander, Lantmännen; Peter Borring, LRF Östergötland; Lennart Bogren, LRF Skaraborg; Helena Jonsson, förbundsstyrelsen och Christer Segerstéen, vice ordförande.
Stämman beslutade:
att verka för regeländringar kring Natura 2000 som underlättar för de enskilda som vill
utveckla verksamheterna på sina fastigheter.
Yttrande 19 Vattenbruk undantas från strandskyddet
(Väst 1)
Stämman beslutade:
att avslå motionen samt
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att avvakta vägledande dom i frågan om strandnära
musselodling, för att därefter välja lämplig väg för att arbeta för fortsatt möjlighet att
bedriva vattenbruk i strandnära lägen.
Yttrande 20 Ridning på åkermark
(Mälardalen 6)
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I debatten deltog Sture Johansson, LRF Mälardalen; Titti Jöngren, förbundsstyrelsen
och Eva Karin Hempel, Förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 21 Lantmäteriets myndighetsutövning och kostnader m.m.
(Väst 3, Östergötland 2)
I debatten deltog Peter Borring, LRF Östergötland; Arne Lindström, LRF Västerbotten;
Lars Påfvelsson, LRF Väst; Bengt Persson, Förbundsstyrelsen och Håkan Rohdén, LRF
Örebro.
Stämman beslutade:
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att undersöka förutsättningarna för att även andra
myndigheter omfattas av en lagstiftning liknande Lex Maria,
att kontakta Lantmäteriet med uppmaning om att se över rutiner och arbetssätt som kan
påverka prissättning och handläggningstider (voteringsresultat 68-61-4-17, bilaga
§22.21 LRF-id-upa/10) samt
att undersöka möjligheterna att tillsätta en kommission som nagelfar statliga myndigheters och verks agerande och berättigande.
Yttrande 22 Intrång och ersättning vid ledningsdragning
(Sjuhärad 4)
Stämman beslutade:
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta att arbeta för att
modern teknik används vid ledningsdragningar, att ledningar samförläggs med annan
infrastruktur för att minimera markintrånget samt för att intrångsersättningarna blir rimliga och rättvisa.
Yttrande 23 Ändring i ledningsrättslagen
(Värmland 2)
Stämman beslutade:
att bifalla motionen och uppdra till riksförbundsstyrelsen att arbeta för en sådan ändring
i ledningsrättslagen som yrkas i motionen.

PROTOKOLL
17(26)
2010-05-25--27

Yttrande 24 Utbetalning av EU-ersättningar
(Mälardalen 7, Sydost 1, Östergötland 4, Östergötland 5, Gotland 1)
I debatten deltog Håkan Lundgren, LRF Sydost; Peter Borring, LRF Östergötland; Anna
Törnfelt, LRF Gotland; Anna Kristoffersson, Scan AB; Hans Persson, LRF Skåne och
Lennart Bogren, LRF Skaraborg.
Stämman beslutade:
att ge riksförbundsstyrelsen i uppdrag att arbeta för en förskottsutbetalning av gårdsstödet i oktober och en slutbetalning i december,
att arbeta för att gårdsstödet betalas ut 1 december så länge EU-reglerna kring förskottsbetalning inte kan ändras,
att verka för att EU-stödhanteringen förenklas och att arbetet kring hanteringen visavi
Jordbruksverket och Jordbruksdepartementet intensifieras,
att arbeta för att rutinerna för myndigheternas kontrollrapporter förbättras samt
att motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Uppdatering av röstlängden
Stämman beslutade att fastställa en uppdaterad röstlängd omfattande 142 fullmäktige.
(Bilaga §22.24 LRF-upa-id/10)
Yttrande 25 Krav på närvaro vid EU-kontroller
(Mälardalen 5)
Sture Johansson, LRF Mälardalen yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att uppdra till riksförbundsstyrelsen att följa upp hur de olika bestämmelserna om avisering av EU-kontroller tillämpas i olika delar av landet och föra en dialog med berörda
myndigheter i frågan samt
att motionen i övrigt anses vara besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 26 EU-byråkrati och regelverk i ett tillväxtperspektiv
(Sjuhärad 3, Halland 1)
Lennart Nilsson, LRF Halland yttrade sig i ärendet.
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Stämman beslutade:
bifalla motionerna och uppdra till riksförbundsstyrelsen att intensifiera arbetet med regelförenklingar utifrån ett tillväxtperspektiv samt att göra uppföljningar och utvärderingar av vad gjorda regelförenklingar betyder för den enskilda företagaren.
Yttrande 27 Handläggningstid för tillståndspliktiga ärenden
(Mälardalen 2)
Inger Edlund, LRF Västerbotten yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att med bifall till motionens intentioner uppdra till riksförbundsstyrelsen att aktivt arbeta
för att en fastställd maximal handläggningstid vid prövningar av tillståndspliktig verksamhet införs.
Yttrande 28 Kvalificering av tillsynspersonal
(Halland 3)
Anna Törnfelt, LRF Gotland yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att i enlighet med motionens intentioner uppdra till riksförbundsstyrelsen att arbeta för
att kriterier tas fram för den kompetens och erfarenhet som bör kunna krävas av personer som arbetar med myndighetsutövning riktad mot LRF:s medlemmar samt att myndighetsarbetet kvalitetssäkras genom bl.a. en förbättrad kalibrering av bedömningar på
gårdsnivå.
Yttrande 29 Stalljournaler
(Sydost 2)
Per Brunberg, LRF Sydost yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att bifalla motionens intentioner och uppdra till riksförbundsstyrelsen att genom att i
överläggningar med beslutande myndigheter fortsätta att driva krav på flexibilitet och
förenklingar beträffande journalföring.
Yttrande 30 Nya bostäder nära aktiva brukare
(Dalarna 3)
I debatten deltog Ulric Isacson, LRF Dalarna; Peter Borring, LRF Östergötland och Per
Petersson, förbundsstyrelsen.
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Stämman beslutade:
att undersöka möjligheten att få till en lagändring som möjliggör hållbara servitut gällande framförallt lukt samt
att motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 31 Riksdagens partier måste ta sitt ansvar för svenskt jordbruk
(Sjuhärad 2)
Stämman beslutade:
att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 32 Förenklat regelverk för nydikning och rensning av diken
(Norrbotten 1)
I debatten deltog Lennart Bogren, LRF Skaraborg; Christer Segerstéen, vice ordförande
och Nils-Olov Lindfors, LRF Norrbotten.
Stämman beslutade:
att avslå yrkandena att verka för att regelverken för rensning förtydligas när det gäller
dikesdjup och gräns för behov av tillstånd samt att tillståndsplikten för nydikning ändras
till anmälningsplikt,
uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att förhindra ytterligare begränsningar för
markavvattningsföretagen,
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att se över möjligheten till bidrag (landsbygdspengar) för underhåll och ny- och omprojektering av markavvattning samt
att fortsätta framtagandet av underlag som klargör tillämpningen och underlättar för
markägarna.
Yttrande 33 Skogen som kolsänka
(Värmland 3)
I debatten deltog Nils-Olov Lindfors, LRF Norrbotten och Christer Segerstéen, vice
ordförande.
Stämman beslutade:
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att i enlighet med motionens intentioner uppdra till riksförbundsstyrelsen att arbeta med
fokus på att i de internationella klimatförhandlingarna bevaka skogsägarens möjligheter
att aktivt äga och bruka skog.
Yttrande 34 Särbehandling av skogsägare i Jokkmokks kommun
(Norrbotten 2)
I debatten deltog Nils-Olov Lindfors, LRF Norrbotten och Christer Segerstéen, vice
ordförande.
Stämman beslutade:
att bifalla motionen att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att stärka den enskildas äganderätt, vilket är en av LRF:s huvuduppgifter samt
att att genomföra ett markägarupprop för att generellt stärka den enskildes äganderätt.
Yttrande 35 Betalt för bark på leveransvirke
(Dalarna 2)
Ulric Isacson, LRF Dalarna yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att uppdra till riksförbundsstyrelsen fortsätta arbeta aktivt för att påvisa värdet av energifraktionen i rundvirke samt
att motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 36 Egenföretagande ska likställas med andra företagsformer
(Dalarna 1)
I debatten deltog Ulric Isacson, LRF Dalarna och Christer Segerstéen, vice ordförande.
Stämman beslutade:
att i enlighet med motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för
att egenföretagande jämställs med andra företagsformer.
Yttrande 37 Jord- och skogsbrukets samhällserbjudande om arbetstillfällen under
rådande lågkonjunktur
(Västerbotten 1)
Stämman beslutade:
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att avslå motionen att undersöka möjligheterna för ett arbetsmarknadsprojekt i motionens anda.
Yttrande 38 Vildsvinsförvaltning m.m.
(Östergötland 3, Östergötland 6, Mälardalen 1, Jönköping 3)
I debatten deltog Stig Lundström, LRF Skåne; Bo Arvidsson, LRF Jönköping; Ronny
Johansson, LRF Väst; Stefan Brunander, LRF Sjuhärad; Lars-Ove Johansson, LRF
Sydost, Sture Johansson, LRF Mälardalen; Lena Ahnstedt, LRF Jönköping; Ingemar
Olsson, Scan AB; Lars Carlsson, LRF Östergötland; Stig Högberg, förbundsstyrelsen;
Per Brunberg, LRF Sydost; Mikael Bäckström, LRF Jönköping; Anna Kristoffersson,
Scan AB; Christer Segerstéen, vice ordförande; Carl Wachtmeister, förbundsstyrelsen;
och Thomas Magnusson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att aktivt verka för ett förbud mot utfodring och åtling närmare än 200 meter från åker
och betesmark eller grannens gräns, om ej annat är avtalat,
att arbeta för att det utvecklas och godkänns fler fångstredskap för vildsvin, särskilt stora fällor för effektiv och selektiv fångst, så kallade ”multi-trapp”,
att uppdra åt riksförbundsstämman att arbeta för att utfodring med förädlade jordbruksprodukter och livsmedel (inkl godis) förbjuds,
att vid utfodring med ej förädlade produkter skall utfodringsgivan vara förbrukad inom
några dagar, (voteringsresultat 91-46-1-12, §22.38 LRF-id-upa/10),
att arbeta för att användningen av åtelkameror inom vildsvinsförvaltningen blir möjlig
utan krav på myndighetstillstånd,
att arbeta för effektiva jaktmetoder för vildsvin och att samverkan inom förvaltningen
utvecklas och effektiviseras,
att fortsatt prioritera de areella näringarnas intressen i vildsvinsfrågan med målet att
minimera förekomsten av skador samt
att motionerna i övrigt ska anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 39 Fågelförvaltning och jakttider
(Gävleborg 2, Skåne 2)
I debatten deltog Håkan Persson, LRF Skaraborg; Björn Dahlström, LRF Gotland; Hans
Persson, LRF Skåne; Håkan Rohdén, LRF Örebro; Lars-Ove Johansson, LRF Sydost;
Jan Thorén, LRF Gävleborg och Carl Wachtmeister, förbundsstyrelsen.
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Stämman beslutade:
att med bifall till motionernas intentioner uppdra till riksförbundsstyrelsen att arbeta för
en kartläggning av fågelskadorna inom jordbruket och trädgårdsnäringen samt driva
kraven om ökade statliga resurser till viltskadesystemet och arbetet med fågelfrågorna,
att arbeta för biologiskt optimala jakttider på jaktbara fågelarter och att skyddsjakten
utformas och tillämpas för bästa möjliga nytta,
att verka för att markägare anmäler alla fågelskador så dessa kommer till myndigheternas kännedom samt
att motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 40 Rovdjurspolitik
(Sjuhärad 6, Skaraborg 5)
Stämman beslutade:
att med bifall till motionernas intentioner uppdra till riksförbundsstyrelsen att arbeta för
ett fullgott, rättssäkert och statligt finansierat ersättningssystem för rovdjursskador som
ställer rimliga krav på bevisbörda vid upplevd skada och som även beaktar indirekta
skador och följdskador,
att arbeta för att rovdjurspolitikens kostnader blir kända såväl vad gäller samhällskostnaderna för exempelvis vargpolitiken som i fråga om de kostnader som uppstår för de
gröna näringarna samt
att motionerna i övrigt ska anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 41 Kunskap om samverkan i kooperativ form
(Jönköping 4)
I debatten deltog Lennart Bogren, LRF Skaraborg; Bo Arvidsson, LRF Jönköping; Lotte
Melin, LRF Skåne; Samuel Davidsson, LRF Sydost; Thomas Magnusson, förbundsstyrelsen; Tomas Mörtsell, Norra Skogsägarna; Anna Kristoffersson, Scan AB; Cecilia
Gidstedt, LRF Skaraborg; Thomas Bodén, Lantmännen och Thure Eriksson, LRF Västernorrland.
Stämman beslutade:
att ge riksförbundsstyrelsen i uppdrag att göra en utbildningssatsning om hur olika kooperativa samverkansformer fungerar och hur de kan bidra till att nå målen i vår livsmedelsstrategi samt
att motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Yttrande 42 Kapitalplaceringspolicy inom LRF
(Jämtland 1)
Stämman beslutade:
att bifalla motionen och uppdra till riksförbundsstyrelsen att revidera kapitalplaceringspolicyn så att beslutsunderlaget för en strategisk investering även beaktar konkurrenseffekter som kan komma att uppstå för medlemmarna samt
att kapitalplaceringspolicyn redogör för på vilka grunder strategiska investeringsbeslut
får tas.
Yttrande 43 Medlemsrabatter hos LRF Konsult
(Gävleborg 1)
I debatten deltog Maria Jonsson, LRF Gävleborg; Eva Karin Hempel, förbundsstyrelsen
och Thomas Bodén, Lantmännen.
Stämman beslutade:
att avslå motionen om en generell medlemsrabatt hos LRF Konsult.
Yttrande 44 Arealbaserad medlemsavgift
(Skaraborg 2)
I debatten deltog Paul Christensson, LRF Väst och Peter Borring, LRF Östergötland.
Stämman beslutade:
att bifalla motionen och uppdra till riksförbundsstyrelsen att utreda alternativa sätt att
basera medlemsavgiften på än arealen.
Yttrande 45 Fördelning av budgetmedel till regionerna
(Jämtland 2)
Håkan Nilsson, LRF Jämtland yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att avslå motionens två första att-satser samt
att motionens tredje att-sats anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 46 Arbetsmiljösäkerhet
(Östergötland 1)
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I debatten deltog Peter Borring, LRF Östergötland och Hans Persson, LRF Skåne.
Stämman beslutade:
att uppdra till riksförbundsstyrelsen att tillsammans med användare, expertis och myndigheter utröna vad som kan göras för att förbättra situationen när det gäller problemen
med kraftöverföringsskydd, samt
att motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 47 Trafikverkets stängsel
(Södermanland 4)
Bo Rundquist, LRF Södermanland yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att bifalla motionen och uppdra till riksförbundsstyrelsen att arbeta för att övertyga Trafikverket om nödvändigheten av att rusta upp stängsel till fullgod standard utefter befintliga betesmarker och plocka bort rester av stängsel som inte är i bruk.
Yttrande 48 Lantbrukets transporter på allmän väg
(Väst 5)
I debatten deltog Lennart Bogren, LRF Skaraborg; Hans Persson, LRF Skåne och Carl
Wachtmeister, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att bifalla motionen och uppdra till riksförbundsstyrelsen att bevaka att förutsättningarna för lantbrukets transporter inte inskränks vid ny- eller ombyggnad av väg och järnväg.
Yttrande 49 Trafikskadenämnden
(Gävleborg 3)
I debatten deltog Jan Thorén, LRF Gävleborg och Eva Karin Hempel, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att avslå motionen att tillse att LRF finns representerat i Trafikskadenämnden.
Yttrande 50 Nedskräpning av burkar i naturen
(Halland 2, Västerbotten 2)
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I debatten deltog Lars Påfvelsson, LRF Väst; Jens Gustafsson, LRF Halland; Hans Persson, LRF Skåne och Herbert Nyman, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att avslå yrkandet att LRF ska undersöka möjligheten med magnetremsa att fästa på
burkarna,
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta med den påbörjade obduktionsundersökningen och utifrån resultatet avgöra hur nedskräpningsfrågan ska hanteras vidare
att påverka Sveriges EU-representanter till att de arbetar för att alla EU-länders burkar
skall pantsättas, samt
att motionerna därutöver ska anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 51 Kvalitetsbedömning spannmål
(Örebro 1)
I debatten deltog Per Willén, LRF Örebro och Bengt Persson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
§ 23

Övriga ärenden

a) Tid och plats för ordinarie stämmor år 2011
Anmäldes att förbundsstyrelsen beslutat att 2011 års riksförbundsstämma hålls på
Sånga-Säby Kurs & Konferens tiden 24-25 maj 2011.
b) Kooperation Utan Gränser
Anniqa E Nygård, förbundsstyrelsen informerade om Kooperation Utan Gränsers arbete
och om möjligheten att i samband med stämman skänka pengar. Insamlingen gav 12
077 kr. Landshypotek och Swedbank bidrog med lika mycket, d v s 12 077 kr vardera.
Totalt inbringade insamlingen således 36 231 kr.
c) LRF:s Guldnål
Förbundsordföranden delade ut LRF:s guldnål till Ingvar Persson, Lars-Eric Åström,
Elisabeth Gauffin och Herbert Nyman. Guldnålsmottagarna framförde sina tack till
LRF.
d) Årets spjutspetsföretag
Förbundsordföranden delade ut priset som Årets spjutspetsföretag på 100 000 kr till
Christinelunds gård i Vassmolösa som drivs av Familjen Cedergren. Björn Cedergren
framförde pristagarnas tack framfördes.
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e) Tack
Förbundsordföranden tackade de avgående styrelseledamöterna Elisabeth Gauffin,
Christer Segerstéen, Eva Karin Hempel, Herbert Nyman, Per Petersson och Ulf Sahlin
(adjungerad) som alla framförde sina tack. Tack framfördes även till de avgående valberedningsledamöterna Elin Söderholm, Henrik Alvarmo, Ronny Johansson och Bo
Rundquist, som också fick tillfälle att framföra sina tack.
Vidare framförde förbundsordföranden tack till presidiet och styrelsen samt till verkställande direktören och koncernchefen Anders Källström, samt till övriga medarbetare på
LRF.
Elisabeth Gauffin framförde styrelsens tack till förbundsordföranden.
§ 24

Stämmornas avslutande

Förbundsordföranden sammanfattade årets stämma och förklarade 2010 års stämmor
med Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening respektive förening upa avslutade.

Karin Andersson
Ordförande

Kjell Nilsson
Vice ordförande

Johnas Rundgren
2:e Vice ordförande

Peter Lundberg
Sekreterare

Justeras

Birgitta Carlander

Madeleine Warghusen
protokollsekreterare

Håkan Persson

Ann-Kristin Törnqvist
protokollsekreterare

