LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF FÖRENING UPA/ LRF IDEELL FÖRENING

RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN 2011
PROTOKOLL
2011-05-24--25

Plats: Clarion Hotel Stockholm
§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.
Förbundsordföranden utdelade utmärkelsen Årets lokalavdelning, i form av en check på
25 000 kr, till Östraby LRF-avdelning. Lokalavdelningens tack framfördes av Stefan
Frank och Rosa Palm som också presenterade avdelningens verksamhet.
Förbundsordföranden förklarade 2011 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
Johnas Rundgren, Västerås, 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/11)
§5

Fastställande av föredragningslista

Stämman beslutade att fastställa föredragningslistan med tillägg för beslut om valberedningens arvode och val av ordförande i valberedningen under § 19.
§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) Kristina Yngwe, Martin Johansson och Jonas Granlöv, 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 Helena Jonsson 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 2012 års stämma

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Thure Eriksson, LRF Västernorrland och Henrik Wahlberg, Norrmejerier till beredningsutskott med uppdrag att
bereda val av valberedning till 2012 års stämma. Till beredningsutskott under stämman
2011 valdes Gunilla Nordberg, Gröna Näringens Riksorganisation och Lennart Nilsson,
LRF Halland.
§8

Val av protokolljusterare och rösträknare

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att

till protokolljusterare utse:
Sture Johansson, Sala
Inger Gauffin Carlsson, Enköping

att

till ersättare utse:
Bo Rundqvist, Vagnhärad
Karin Ericson, Eskilstuna

PROTOKOLL
3(28)
2011-05-24--25

att

till rösträkningskommitté utse:
Marianne Aava, LRF
Trine Amundsen, LRF
Helene Andersson, LRF
Mats Granath, LRF
Gunnar Lans, LRF
Robert Larsson, LRF
Mona Nordberg, LRF
Stig Pettersson, LRF
Helen Rosengren, LRF
Kicki Svensson, LRF
ersättare:
Kristina Segerström, LRF
Bengt Waldebring, LRF
Stig Wiklund, LRF

§9

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 direktör Anders Källström som kommenterade verksamheten, den ekonomiska utvecklingen
och affärsverksamheten 2010. (Bilaga §10 a-b LRF-upa-id/11).
I debatten deltog Mikael Bäckström, LRF Jönköping; Thomas Bodén, Lantmännen;
Monica Didriksson, LRF Skaraborg; Anna Kristoffersson, Scan AB; Annika Altnäs,
LRF Östergötland; Lennart Bogren, LRF Skaraborg; Björn Jakobsson, LRF Mälardalen;
VD Anders Källström samt förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.
Stämman beslutade att med godkännande lägga redovisningarna till handlingarna.
§ 11

Revisorernas berättelse

Anders Ramström, Sunne, föredrog revisorernas berättelse över verksamhetsåret 2010
och redogjorde för revisionsarbetet.
Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 12

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Stämman beslutade:
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att

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i LRF
förening u.p.a. där koncernens balansomslutning är 5 550 156 000 kr och moderföretagets balansomslutning är 477 396 000 kr samt

att

fastställa de i årsberättelsen intagna resultat- och balansräkningarna i LRF ideell
förening där balansomslutningen är 165 564 000 kr.

§ 13

Disposition av årets resultat

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

disponibla medel i LRF ideell förening om 131 675 504,21 kr balanseras i ny
räkning samt

att

underskottet i LRF förening u.p.a. 16 773 560,73 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 2010 års förvaltning.
§ 15

Bestämmande av ersättning till förtroendevalda och revisorer

Valberedningens ordförande Ingemo Johansson föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade
att
att
att
att

höja dagarvodet för förtroendevalda med 25 kr till 200 kr per timme för uppdrag inom Lantbrukarnas Riksförbund,
avgångsvederlaget för förbundsordföranden om 1,5 årsarvode tas bort med
verkan fr.o.m. den ordförande som väljs på 2011 års stämma,
beslut om höjda dagarvoden träder i kraft den 1 januari 2012 och årsarvoden
fr.o.m. den 1 juli 2011 samt
ersättning för uppdrag inom Lantbrukarnas Riksförbund ska utgå enligt nedan:

a) Årliga arvoden till ledamöter i riksförbundsstyrelsen och revisorer
Förbundsordföranden
22 prisbasbelopp
Vice ordföranden, ordförandens ställföreträdare
8 prisbasbelopp
Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen
3 prisbasbelopp
Tjänstgörande revisorer, ej yrkesrevisorer
0,75 prisbasbelopp
Därutöver får förbundsstyrelsen disponera upp till 12 prisbasbelopp efter beslutad arbetsfördelning inom styrelsen. Ett prisbasbelopp motsvarar 42 800 kr år 2011.
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Årligt arvode till personalrepresentanter i förbundsstyrelsen utgår med ett belopp motsvarande 75 % av de stämmovalda ledamöternas årliga fasta arvode.
Ovanstående ska tillämpas så att årliga arvoden får uttas endast i ett av företagen LRF
ideell förening och LRF förening u.p.a.
Samtliga arvoden och ersättningar som ledamöterna uppbär för uppdrag beslutade av
förbundsstämma och förbundsstyrelse, inklusive styrelseuppdrag i dotterbolag, ska redovisas inför kommande riksförbundsstämma.
För uppdraget som förbundsstyrelseledamot tillhandahåller Lantbrukarnas Ekonomi AB
abonnemang för telefon och dataaccess.
För yrkesrevisorer utgår ersättning i särskild ordning.
b) Dagarvoden
Dagarvode utgår för såväl sammanträdes- och förrättningstid som restid med följande
belopp exklusive sociala avgifter:
Timmar
Ersättning

1-13
200 kr/timme

14-24
2 800 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

Fyllnadsval till riksförbundsstyrelsen

Ingemo Johansson, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag till
fyllnadsval av en styrelseledamot då Lars-Göran Pettersson har avsagt sig uppdraget
som ledamot i förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att till ledamot i riksförbundsstyrelsen för mandatperioden 2011-2012 välja Sven-Erik Hammar, Funäsdalen.
§ 17

Val av styrelseordförande, tillika förbundsordförande

Ingemo Johansson föredrog valberedningens förslag.
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Stämman beslutade enhälligt, enligt valberedningens förslag, att som förbundsstyrelsens
ordförande och tillika förbundsordförande välja Helena Jonsson, Tranås. Valet avser
stadgeenligt ett år fram till och med 2012 års riksförbundsstämma.
Helena Jonsson tackade för förtroendet och höll ett anförande. (Bilaga §17 LRF-upaid/11)
§ 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 2012 utse
Ulf Magnusson, Reftele och Anders Ramström, Sunne,

att

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

att

som auktoriserad revisor utse Peter Strandh, Ernst & Young och

att

som revisorssuppleant utse Jesper Nilsson, Ernst & Young.

§ 19

Förslag om oförändrad ersättning och val av valberedningens
ordförande

Gunilla Nordberg föredrog beredningsutskottets förslag om oförändrade arvoden samt
förslag till val av ordförande i valberedningen. Val av valberedning sker enligt stadgarna för två år och på riksförbundsstämma som infaller under jämnt år. Val av nuvarande
valberedning skedde således på 2010 års riksförbundsstämma, vilket också bekräftades
av stämman.
Stämman beslutade enligt förslaget:
att

fast ersättning skall utgå enligt följande:
valberedningens ordförande
valberedningens vice ordförande
ledamöter i valberedningen

20 000 kronor
10 000 kronor
5 000 kronor

att

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

att

till ordförande i valberedningen utse Ingemo Johansson.
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§ 20

Fördelning av fullmäktige för organisationsmedlemmar vid
nästa ordinarie stämma

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
1
0
0
1
1
1
1
0
1
0
4
1
8
1
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
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§ 21

Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till
riksförbundsstämman

a) LRF:s medlemsavgift 2012 (LRF ideell förening)
Stämman beslutade:
att fastställa avgiften till LRF ideell förening för år 2012 till oförändrat 250 kr.
b) Utveckling av LRF - Färdplan
Förbundsordförande Lars-Göran Pettersson kommenterade LRF:s Färdplan och dess
utveckling.
I debatten deltog Dag Rogne, LRF Värmland; Paul Christensson, LRF Väst; Peter Borring, LRF Östergötland; Marianne Andersson, LRF Skåne; Monica Didriksson, LRF
Skaraborg och Anna Kristoffersson, Scan AB.
Stämman beslutade att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta utvecklingsarbetet i
linje med vad som redovisats i LRF:s Färdplan 2011.
c) LRF:s livsmedelsstrategi
Helena Jonsson, vice ordförande presenterade livsmedelsstrategin tillsammans med
Thomas Magnusson, vice ordförande och Palle Borgström, förbundsstyrelsen.
I debatten deltog Arne Lindström, LRF Västerbotten; Anja Thorsson, LRF Skaraborg;
Kristina Yngwe, LRF Ungdomen; Carl Jonsson, LRF Halland; Thomas Bodén, Lantmännen; Gun Ragnarsson, Scan AB; Sara Johansson, LRF Halland; Björn Jakobsson,
LRF Mälardalen; Gunilla Nordberg, Gröna Näringens Riksorganisation; Lennart Bogren, LRF Skaraborg; Karin Ericson, LRF Södermanland; Mikael Bäckström, LRF Jönköping; Ulric Isacson, LRF Dalarna; Lennart Johansson, LRF Sydost; Håkan Lundgren,
LRF Sydost; Lars-Ove Johansson, LRF Sydost; Anna Kristoffersson, Scan AB; Kristin
Yderfors, LRF Östergötland; Monica Didriksson, LRF Skaraborg; Samuel Davidsson,
LRF Sydost; Dag Rogne, LRF Värmland och Bo Arvidsson, LRF Jönköping.
Stämman beslutade att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att påbörja genomförandet av
den föreslagna livsmedelsstrategin.
d) LRF:s energistrategi
Carl Wachtmeister, förbundsstyrelsen presenterade energistrategin tillsammans med
Jan-Olof Thorstensson, förbundsstyrelsen och Bengt Persson, förbundsstyrelsen.
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Uppdatering av röstlängden
Stämman beslutade att fastställa en uppdaterad röstlängd omfattande 142 fullmäktige.
(Bilaga §21d LRF-upa-id/11)
I debatten deltog: Paul Christensson, LRF Väst; Bengt-Olov Gunnarsson, Lantmännen;
Sten Catoni, Scan AB; Carl Jonsson, LRF Halland; Mats Weinesson, LRF Östergötland;
Peter de Beau, LRF Västernorrland; Lars Rosén, Svensk Vattenkraftförening och Lennart Johansson, LRF Sydost.
Stämman beslutade att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att påbörja genomförandet av
den föreslagna energistrategin.
e) Förslag till ändrade stadgar och anvisningar
Stämman beslutade att enhälligt anta förslaget till ändringar i stadgar och anvisningar
för LRF ideell förening. (Bilaga §21e LRF-upa-id/11)
Ordföranden konstaterade att i beslutet deltog 142 fullmäktige. För giltigt beslut krävs
att beslutet biträds av samtliga 150 röstberättigade.
Stämman beslutade att tillskriva de frånvarande fullmäktige och begära deras godkännande av stadgeändringsbeslutet samt att detta genast får registreras.
§ 22

Behandling av inkomna motioner

I de fall votering har ägt rum redovisas resultatet inom parentes i ordningen Bifaller –
Avslår – Avstår – Ej röstat. Beslutades att begränsa talartiden till 2 minuter.
Yttrande 1 Förtydliga LRF
(Dalarna 4)
Martin Moraeus, LRF Dalarna yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i dialog och
samspel inom organisationen förtydliga LRF:s vision med ett antal målbilder med sikte
på 2020.
Yttrande 2 LRF:s roll för att stödja medlemmarnas företagande
(Värmland 7)
I debatten deltog Dag Rogne, LRF Värmland; Kristina Yngwe, LRF Ungdomen och
Helena Jonsson, vice ordförande.
Stämman beslutade:
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att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsens att i dialog och
samspel inom organisationen utveckla LRF:s roll för att stödja medlemmarnas företagande och utvecklingen av nya företag.
Yttrande 3 Kommunikation
(Halland 2, Sjuhärad 3, Jämtland 3)
Lennart Nilsson, LRF Halland yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att bifalla motionen från LRF Halland om en fortsatt diskussion med regionerna om en
mer offensiv utveckling av LRF:s kommunikationsstrategier med bäring på livsmedelsstrategin,
att med bifall till intentionerna i motionen från LRF Sjuhärad uppdra åt riksförbundsstyrelsen att tydligare prioritera att föra ut kunskap i media för att möjliggöra en kommunikation om Sveriges bönders arbete, varor och tjänster,
att med bifall till intentionerna i det första yrkandet i motionen från LRF Jämtland uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbetet för att på ett kraftfullt och tydligt sätt
kommunicera de mervärden som svensk livsmedelsproduktion står för samt
att bifalla resterande yrkanden i motionen från LRF Jämtland och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att kraftfullt arbeta för att föra ut de mervärden som svensk livsmedelproduktion står för, att sträva efter lagstadgad ursprungsmärkning och att arbeta aktivt
inom Svenskt Kött.
Yttrande 4 Mediabilden av det svenska lantbruket
(Örebro 1, Värmland 8)
I debatten deltog Per Willén, LRF Örebro; Kristina Yngwe, LRF Ungdomen; Kristin
Yderfors, LRF Östergötland; Per Brunberg, LRF Sydost och Titti Jöngren, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att med bifall till andra yrkandet i motionen från LRF Örebro kommunicera ett miljöoch djurvänligt, modernt svenskt lantbruk till konsumenter och andra målgrupper,
att avslå det första yrkandet i motionen från LRF Örebro om att tillsammans med tidningen Lands ledning utarbeta riktlinjer för lantbruksreportage i Land samt
att avslå motionen från LRF Värmland om att fler artiklar om lantbruksnäringen bör
finnas i Land del 1.
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Yttrande 5 Skolkontakt och information till högstadieelever
(Halland 3, Mälardalen 5)
I debatten deltog Annika Altnäs, LRF Östergötland; Lotta Folkesson, LRF Västerbotten; Martin Johansson, LRF Ungdomen; Anna Kristoffersson, Scan AB; Lennart Johansson, LRF Sydost; Britt-Marie Nordquist, LRF Värmland; Anneli Andersson, LRF
Halland; Peter Borring, LRF Östergötland; Katarina Johansson, LRF Väst; Lennart Bogren, LRF Skaraborg och Titti Jöngren, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta med
LRF:s barn- och ungdomskontakt på sätt som beskrivs i yttrandet.
Yttrande 6 Effektivt styrelsearbete
(Jönköping 2)
Stämman beslutade:
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta med utveckling av utbildningar för att stärka LRF:s förtroendevalda i sina olika
roller,
att avslå yrkandet om en enkel anpassningsbar mall för styrelsearbete samt
att yrkandet om att adekvat utbildning med jämna mellanrum ska erbjudas alla styrelseledamöter/styrelser anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 7 Utbildning för valberedning
(Östergötland 3)
I debatten deltog Kristin Yderfors, LRF Östergötland och Martin Johansson, LRF Ungdomen.
Stämman beslutade:
att med bifall till motionens tredje yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att höja statusen på valberedningsuppdraget genom att aktivt verka för att valberedningarnas ledamöter genomgår de utbildningar som finns för uppdraget samt
att motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Yttrande 8 Årets kommungrupp
(Norrbotten 4)
I debatten deltog Herbert Nyman, LRF Norrbotten; Monica Didriksson, LRF Skaraborg
och Thomas Magnusson, vice ordförande.
Stämman beslutade:
att avslå motionen att instifta en utmärkelse för årets kommungrupp att utdelas på riksförbundsstämman. (voteringsresultat 49-78-4-7, bilaga § 22.8 LRF-id-upa/11)
Yttrande 9 Bonde hjälper bonde
(Värmland 1)
Stämman beslutade:
att avslå yrkandet om att upprätta ett centralt register samt
att motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 10 Förändrad princip för debitering av medlemsavgiften
(Östergötland 2)
Peter Borring, LRF Östergötland yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att avslå motionen att införa en omsättningsbaserad medlemsavgift för rörelsedrivande
medlemmar och ett stödmedlemskap.
Yttrande 11 Telekommunikation på landsbygden
(Jönköping 1, Sydost 4, Södermanland 2)
I debatten deltog Stig-Erik Carlsson, LRF Jönköping; Stihna J Evertsson, förbundsstyrelsen; Lars-Ove Johansson, LRF Sydost och Jan Thorén, LRF Gävleborg.
Stämman beslutade:
att bifalla LRF Södermanlands motion och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att uppvakta
infrastrukturministern samt Post- och Telestyrelsen i frågan om nedsläckningen av det
fasta telenätet,
att med bifall till intentionerna i LRF Sydosts motion uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
fortsätta att arbeta för bättre telefoni- och bredbandskommunikation på landsbygden
samt
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att bifalla motionen från LRF Jönköping om att LRF arbetar för att där en operatörs nät
inte fungerar, skall denna vara tvingad att omgående köpa in kommunikation från andra
operatörer i området (så kallad roaming).
Yttrande 12 Ersättning vid kraftledningsintrång
(Dalarna 2)
Stämman beslutade:
att motionen skall anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 13 Infrastruktur på landsbygden
(LRF Ungdomen 1)
Kristin Yderfors, LRF Östergötland yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att det finmaskiga
vägnätet rustas upp för en bättre bärighet så att det är farbart året runt även för tung trafik samt
att arbeta för att det finmaskiga vägnätet får en högre prioritet vad gäller underhåll.
Yttrande 14 Postutdelning på landsbygden
(Skaraborg 9, Södermanland 3)
Stämman beslutade:
att bifalla LRF Skaraborgs motion och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att kontakta Posten Norden samt PTS i frågan om den snabbt försämrade servicen på landsbygden när
det gäller företagspaket samt
att avslå motionen från LRF Södermanland att uppdra åt styrelsen att kontakta högsta
ledningen för de företag som arbetar med postdistribution, för att försöka finna lösningar på de problem som uppstår till följd av att många postlinjer trafikeras av flera postdistributörer.
Yttrande 15 Höga nätavgifter
(Skåne 2)
I debatten deltog Per-Göran Sigfridsson, LRF Sydost; Annika Altnäs, LRF Östergötland
och Thomas Magnusson, vice ordförande.
Stämman beslutade:
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att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att bevaka att Energimarknadsinspektionen arbetar effektivt och kraftfullt verkar för sänkta nätavgifter samt
att bevaka utvecklingen av prisområdenas elprispåverkan samt göra en konsekvensanalys av vad denna betyder för de gröna näringarnas olika näringsgrenar.
Yttrande 16 Markförlagda elledningar
(Väst 3)
I debatten deltog Mats Weinesson, LRF Östergötland och Per-Olof Uhrus, LRF Gävleborg.
Stämman beslutade:
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för
mark- eller sjöförläggning av kablar.
Yttrande 17 Ökade möjligheter till skyddsjakt
(Dalarna 1)
I debatten deltog Martin Moraeus, LRF Dalarna och Stig Högberg, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att genom LRF
centralt och regionalt arbeta för snabbare handläggning vid länsstyrelsernas beslut om
skyddsjakt på stora rovdjur,
att bifalla motionen vad avser att uppdra till riksförbundsstyrelsen att utreda och klargöra hur djurskyddslagstiftningen ska tolkas och tillämpas i samband med rovdjursangrepp samt
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för att kostnaden för förebyggande åtgärder
och skyddsjakt inte ska drabba djurägaren.
Yttrande 18 Utfodring och skottpengar för vildsvin
(Mälardalen 3, Sydost 5, Södermanland 4)
I debatten deltog Kjell Johansson, LRF Södermanland; Carl-Albert Rydemark, LRF
Mälardalen; Sture Johansson, LRF Mälardalen; Lennart Johansson, LRF Sydost; BrittMarie Nordquist, LRF Värmland; Bo Rundquist, LRF Södermanland och Stig Högberg,
förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade att uppdra åt riksförbundsstyrelsen:
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att, med bifall till det andra yrkandet i motionen från LRF Sydost, påverka och bevaka
Jordbruksverkets riktlinjer så att mark skadad av vildsvin inte påverkar den enskilde
lantbrukaren i samband med olika stöd och ersättningsformer,
att undersöka möjligheten att införa skottpengar på vildsvin,
att arbeta för att utfodringen av vildsvin ska vara tillståndspliktig,
att arbeta för att åtelutfodring görs med stor restriktivitet,
att tydligare lyfta fram skillnaden mellan åtling och utfodring,
att en reglering tas fram så att utfodring endast får ske med vallfoder och att åtling endast får ske med spannmål, majs och ärtor under kontrollerade former, som t.ex. med
portionerande foderautomater som endast ger ifrån sig ett fåtal kilo per dygn,
att undersöka om försäkringsbolagen kan vara intresserade att bidra samt
att motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 19 Utplantering av varg
(Skaraborg 1)
I debatten deltog Håkan Persson, LRF Skaraborg; Stig Högberg, förbundsstyrelsen och
Anette Skoog, LRF Örebro.
Stämman beslutade:
att motionen ska anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 20 Problem med fågelskador
(Västerbotten 1)
I debatten deltog Anna Törnfelt, LRF Gotland; Arne Lindström, LRF Västerbotten; Annika Altnäs, LRF Östergötland; Lars-Ove Johansson, LRF Sydost; Per-Olof Uhrus, LRF
Gävleborg; Stig-Erik Carlsson, LRF Jönköping och Britt-Marie Nordquist, LRF Värmland.
Stämman beslutade efter beredning av beredningsutskottet:
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta fram en vilt- och viltskadepolicy samt att avrapportering ska ske av uppnådda resultat 2012.
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Yttrande 21 Kostnaden för rovdjurspolitiken
(Östergötland 1)
I debatten deltog Sture Johansson, LRF Mälardalen och Britt-Marie Nordquist, LRF
Värmland.
Stämman beslutade:
att bifalla motionen vad gäller inkomstbortfall i de gröna näringarna och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att regeringen beslutar om ett tilläggsdirektiv till rovdjursutredningen, för analys av inkomstbortfall i de gröna näringarna på grund av rovdjursförekomst samt
att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört vad gäller analys av
de offentliga utgifterna för rovdjursförvaltningen.
Yttrande 22 Ersättning vid markintrång
(Dalarna 3, Skaraborg 3, Väst 4, Västernorrland 1)
Mats Weinesson, LRF Östergötland yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att, med bifall till motionerna intentioner, uppdra åt riksförbundsstyrelsen att, med utgångspunkt från att äganderätten i Sverige skall vara stark och att rätten till ersättning
vid egendomsingrepp är en viktig del av äganderätten, fortsätta arbeta för att ersättningarna vid egendomsingrepp blir skäliga och rättvisa samt
att motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 23 Näringsverksamhet på annans mark med åberopande av allemansrätten m.m.
(Sjuhärad 2, Väst 2)
I debatten deltog Annika Altnäs, LRF Östergötland; Nils-Olov Lindfors, LRF Norrbotten; Rune Johansson, LRF Västerbotten och Carl Wachtmeister, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
det i lagstiftningen införs en bestämmelse av innehåll att kommersiell verksamhet på annans
mark inte ingår i allemansrätten samt

att arbeta för att Naturvårdsverket ger förtydliganden och vägledning i fråga om det som
ryms inom allemansrätten i traditionell mening - inte störa, inte förstöra - och sådana
beteenden som faller utanför denna rätt.
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Yttrande 24 Skydd av åkermark
(Sydost 3)
I debatten deltog Dag Rogne, LRF Värmland; Monica Didriksson, LRF Skaraborg; Håkan Lundgren, LRF Sydost och Peter Borring, LRF Östergötland.
Stämman beslutade:
med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att, med utgångspunkt från vad LRF angett i sitt remissvar över Miljöprocessutredningens slutbetänkande, fortsätta arbetet med att ge åkermark ett starkare skydd i lagstiftningen (voteringsresultat 41-91-1-5, bilaga § 22.24 LRF-upa-id/11)
Uppdatering av röstlängden
Stämman beslutade att fastställa en uppdaterad röstlängd omfattande 138 fullmäktige.
(Bilaga §22.24 LRF-upa-id/11)
Yttrande 25 Lantmäteriet sett ur ett markägarperspektiv
(Väst 5)
Stämman beslutade:
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att med markägarperspektivet som utgångspunkt, fortsätta arbeta för att Lantmäteriets verksamhetsutövning sker snabbt, smidigt och effektivt utan att rättssäkerheten eftersätts samt att
Lantmäteriets avgifter hålls på en rimlig nivå.
Yttrande 26 Bullerzoner försvårar utvecklingen
(Örebro 2)
I debatten deltog Per Nyström, LRF Mälardalen och Jan-Olof Thorstensson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att motionen ska anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 27 Konkurrenskraft samt skatter på energi och diesel
(Norrbotten 3, Skaraborg 11, Värmland 2)
I debatten deltog Lennart Bogren, LRF Skaraborg; Nils-Olov Lindfors, LRF Norrbotten
och Åsa Odell, förbundsstyrelsen.
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Stämman beslutade att uppdra åt riksförbundsstyrelsen:
att, med bifall till det andra yrkandet i motionen från LRF Skaraborg, arbeta för att merkostnader till följd av svensk lagstiftning på djur- och livsmedelsområdet skall kompenseras så länge inte regelverken är harmoniserade på EU-nivå,
att fortsatt och med kraft arbeta och argumentera så att regeringens föreslagna och riksdagens delvis beslutade kostnadshöjningar för jord- och skogsbrukets energianvändning
inte blir verklighet,
att framföra till regeringen kravet på 100%-ig skattereduktion på diesel för fordon inom
jord- och skogsbruket som ej begagnar allmänna vägnätet i nämnvärd omfattning samt
att motionen i övrigt ska anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 28 Jordbruksarrende
(Skaraborg 2)
I debatten deltog Kristina Yngwe, LRF Ungdomen; Kristin Yderfors, LRF Östergötland; Ronny Johansson, LRF Väst; Anja Thorsson, LRF Skaraborg; Lars Gezelius, LRF
Skaraborg; Lennart Johansson, LRF Sydost; Lennart Bogren, LRF Skaraborg; Fredrik
Posse, LRF Skaraborg och Åsa Odell, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att göra en översyn av hur arrendelagstiftningen påverkar möjligheten till nyetablering av lantbruksföretag,
att kommunicera resultatet av översynen till justitiedepartementet och övriga berörda
myndigheter och departement samt
att engagemang och resurser satsas för att utbilda LRF:s förtroendevalda i arrendefrågor.
Yttrande 29 Produktionsjordbruket
(Skaraborg 4, Sydost 2)
I debatten deltog Peter Borring, LRF Östergötland; Lennart Bogren, LRF Skaraborg;
Håkan Nilsson, LRF Jämtland; Jonas Granlöv, LRF Ungdomen; Monica Didriksson,
LRF Skaraborg; Åsa Odell, förbundsstyrelsen och Anna Kristoffersson, Scan AB.
Stämman beslutade:
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbetet med LRF:s livsmedelsstrategi nu går från
ord till handling, med utsedda ansvariga och en tidsplan som följs och som löpande rapporteras till oss medlemmar samt
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att samla hela näringen, både kooperativt och privat, för att få bra stuns i svenskt produktionsjordbruk.
Yttrande 30 Bostadsarrenden
(Västerbotten 2)
Stämman beslutade:
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för en modernare lagstiftning alternativt praxis som leder till rimligare prisnivåer för bostadsarrenden/arrendetomter.
Yttrande 31 Ökat engagemang för CAP och säker livsmedelsförsörjning
(Jämtland 2, Värmland 6)
I debatten deltog Cissi Leibring, LRF Värmland och Anniqa E Nygård, vice ordförande.
Stämman beslutade:
att bifalla motionerna och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en vidgad
svensk debatt om en säker livsmedelsförsörjning och ett mer konstruktivt agerande från
svensk sida i förhandlingarna om EU:s framtida jordbrukspolitik.
Yttrande 32 Lantbrukarnas myndighetsrelationer
(Skaraborg 10
Stämman beslutade:
att med bifall till intentionerna i motionens första yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att rätt stöd och ersättningar betalas ut i rätt tid samt
att bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
det skall ske en attitydförändring inom svenska myndigheter som inte stjälper utan hjälper till tillväxt.
Yttrande 33 Snöskoterkörning
(Jämtland 1, Mälardalen 4)
I debatten deltog Erik Gudmundson, LRF Jämtland; Titti Jöngren, förbundsstyrelsen
och Nils-Olov Lindfors, LRF Norrbotten.
Stämman beslutade:
att med bifall till LRF Jämtlands yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta att
arbeta för bättre ordning på skotertrafiken för att undvika de negativa effekterna som
olämplig och olovlig skoterkörning leder till för de areella näringarna,
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att med bifall till LRF Mälardalens yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att undersöka möjligheten till införandet av en licens i samband med köp av snöskoter samt
att motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 34 Stoppa telefonterrorn till företagare
(Sjuhärad 1)
Stämman beslutade:
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att undersöka möjligheter till att ångerrätt eller motsvarande funktionalitet för näringsidkare införs i lagstiftningen samt
att avslå motionens yrkanden om att det införs ett telefonspärregister för företagare och
att avtal för företag skall bli bindande endast vid giltig underskrift.
Yttrande 35 Bankernas kontanthantering
(Värmland 4)
Stämman beslutade:
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fördjupa
dialogen med banker och myndigheter för att tydliggöra problematiken med kontanthanteringen på landsbygden och söka förbättrade lösningar.
Yttrande 36 Rättstrygghet för lantbrukare
(Mälardalen 2)
Stämman beslutade:
att avslå motionens första yrkande vad gäller att verka för att konstruera och upprätta en
oberoende prövningsinstans för att säkra ett reellt rättsskydd för lantbrukare som kommer i kläm mellan myndigheter och deras agerande i olika tolkningsfrågor samt
att med bifall till motionens intentioner i det andra yrkandet uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en ökad kännedom om och tillgänglighet till offentliga försvare med
djurskyddskompetens.
Yttrande 37 Förändringar i miljöbalken
(Norrbotten 2)
I debatten deltog Nils-Olov Lindfors, LRF Norrbotten; Per Pettersson, LRF Mälardalen;
Anna Törnfelt, LRF Gotland; Annika Altnäs, LRF Östergötland och Anniqa E Nygård,
vice ordförande.
Stämman beslutade:
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att med bifall till motionens intentioner i det första yrkandet uppdra åt riksförbundsstyrelsen att genom såväl den regionala som centrala organisationen arbeta för en ändrad
tillämpning av regelverket om försvarets riksintressen,
att avslå motionens andra yrkande att miljöbalken förändras så att näringsutövares verksamhet med normal djurhållning inte kan inskränkas av boendes klagande på eventuella
olägenheter från djurhållning samt
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en rimlig tillämpning av plan- och
bygglagen och miljöbalkens bestämmelser så att en praxis utbildas som minimerar olägenheterna för verksamhetsutövarna.
Yttrande 38 Omprövning av markavvattningsföretag
(Väst 1)
Stämman beslutade:
att med bifall till motionens första yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för
att få en ändring i lagstiftningen så att kostnaderna för en omförättning skall fördelas
enligt de nya andelstal som erhålls samt
att avslå motionens andra yrkande om att arbeta för en samordning mellan Lantmäteriets
och miljödomstolarnas register så att nya andelar i avvattningsföretag tillskapas och förs
in i fastighetsboken automatiskt vid avstyckningar.
Yttrande 39 Utarmning av åkermark avseende fosfor
(Halland 4)
I debatten deltog Gun Ragnarsson, Scan AB; Lennart Nilsson, LRF Halland; Per-Göran
Sigfridsson, LRF Sydost; Anna Kristoffersson, Scan AB och Anniqa E Nygård, vice
ordförande.
Stämman beslutade:
att bifalla motionens intentioner och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
även Sverige ansöker om undantag från nitratdirektivets portalregel och begär att få
tillföra 250 kg kväve/ha till vall på djurgårdar samt
att arbeta vidare med växtnäringsfrågan i syfte att optimalt utnyttja stallgödselns näringsinnehåll.
Yttrande 40 Markavvattning
(Mälardalen 1)
I debatten deltog Lennart Bogren, LRF Skaraborg och Carl Wachtmeister, förbundsstyrelsen.
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Stämman beslutade:
att bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att driva och
delta i undersökningar och diskussioner angående våra markavvattningsanläggningar för
att säkerställa en uthållig produktion,
att med bifall till motionens intentioner i det andra yrkandet uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta bevaka förändringar av och påverka utvecklingen av regelverket
kring markavvattning samt
att bifalla motionens tredje yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att
på olika samhällsnivåer medvetandegöra markavvattningen som en oundgänglig samhällsresurs vad gäller skogs, energi- och livsmedelsproduktion samt översvämningsskydd.
Yttrande 41 Slamanvändning på åkermark
(Skaraborg 7)
I debatten deltog Anja Thorsson, LRF Skaraborg; Mats Weinesson, LRF Östergötland
och Bengt Persson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att agera kraftfullt mot den okontrollerade slamspridningen som sker, samt övrig användning av slam
som leder till läckage till vattendrag och vårt grundvatten,
att avslå motionens andra yrkande att göra ett moratorium beträffande spridningen av
REVAQ-slam till dess att man kan återföra fosfor till åkermarken på ett så säkert sätt att
miljömålet giftfri miljö kan hållas samt
att avslå motionens tredje yrkande att i stället förorda förbränning, efter en eventuell
biogasrötning, av slammet.
Yttrande 42 Mindre läkemedel i miljön
(Södermanland 1)
I debatten deltog Bo Rundquist, LRF Södermanland; Anja Thorsson, LRF Skaraborg
och Bengt Persson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att inom den
europeiska bondeorganisationen, COPA, ta upp frågan om läkemedels miljöpåverkan,
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att motionens andra yrkande att tillskriva socialministern, miljöministern, Sveriges Apoteksförening och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om de i motionen uppmanande åtgärderna för att minska läkemedelsresterna i miljön får anses besvarat av riksförbundsstyrelsen med hänvisning till att ett sådant påverkansarbete pågår i andra sammanhang samt
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att den miljöbedömning som redan görs
av humanmedicin tillmäts större betydelse vid godkännandeprövning.
Uppdatering av röstlängden
Stämman beslutade att fastställa en uppdaterad röstlängd omfattande 136 fullmäktige.
(Bilaga §22.42 LRF-upa-id/11)
Yttrande 43 Myndigheters beslut – miljöpåverkan i omvärlden
(Östergötland 4)
Stämman beslutade:
att med bifall till motionens intentioner i det första yrkandet uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att Sverige ska ta hänsyn till vilken miljöpåverkan svenska beslut
får i omvärlden så att export av miljöpåverkan undviks samt
att avslå yrkandet att LRF ska arbeta för att alla myndigheter får ett utökat uppdrag att
titta på konsekvenserna utav sina förslag ur ett konkurrenskraftsperspektiv som ska delges regeringen innan beslut fattas.
Yttrande 44 GMO
(Norrbotten 5)
I debatten deltog Herbert Nyman, LRF Norrbotten; Håkan Nilsson, LRF Jämtland; Carl
Jonsson, LRF Halland; Gun Ragnarsson, Scan AB; Bengt-Olov Gunnarsson, Lantmännen och Bengt Persson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att avslå det andra yrkandet att mat skall GMO-märkas, även indirekta produkter,
att avslå det tredje yrkandet att LRF tar tydlig ställning mot GMO i livsmedelsstrategin,
att bifalla det fjärde yrkandet och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att högre
krav än nu ställs på riskforskningen med GMO-grödor inom EU/internationellt innan de
tillåts i allmän odling,
att avslå det femte yrkandet att omförhandla EU-beslut så kommuner, regioner och länder tillåts ha egen frihet att ta beslut om GMO-frihet inom sitt område,
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att avslå det sjätte yrkandet att grannar/markägare som får information om GMO-odling
i grannskapet, har rätt att säga nej till GMO-grödor i grannskapet samt
att med bifall till motionens intentioner i det sjunde yrkandet uppdra åt riksförbundsstyrelsen att göra en kunskapssammanställning av nanoteknikens konsekvenser och risker
kopplat till de gröna närningarna och göra den begriplig och tillgänglig för medlemmarna.
Yttrande 45 Användning av förnybara drivmedel
(Sydost 6)
Stämman beslutade:
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta följa
och driva på utvecklingen av förnybara drivmedel för användning i arbetsfordon inom
jord- och skogsbruket.
Yttrande 46 Ursprungsmärkning
(Skaraborg 5, Värmland 10, Norrbotten 5)
Stämman beslutade:
att bifalla yrkandet i motionen från LRF Värmland att verka för att reglerna om ursprungsmärkning vidgas till att omfatta all mat,
att bifalla yrkandet i motionen från LRF Norrbotten att arbeta för att allt kött och chark
ska ursprungsmärkas,
att avslå yrkandet i motionen från LRF Värmland om spårbarhet i hela kedjan från gård
till slutkonsument samt
att motionerna därutöver anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 47 Upphandling
(Skaraborg 6, Värmland 10)
Fredrik Andersson, Scan AB yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att motionerna skall anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Yttrande 48 Framtida smittskydd
(Sjuhärad 4, Skaraborg 8, Skåne 1)
Stämman beslutade:
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att bifalla motionerna och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en bibehållen
samverkansmodell mellan näringen och staten, inkl. kostnadsfördelning, när det gäller
djursmittsskyddet.
Yttrande 49 Elstängselstandard
(Värmland 3)
Stämman beslutade:
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att även fortsättningsvis arbeta
för att en starkare effekt tillåts på elstängselaggregat samt
att även fortsättningsvis arbeta för att rovdjursavvisande stängsel kan uppfylla sitt syfte
utan en högre arbetsbelastning.
Yttrande 50 Ökad samordning av kontroller
(Värmland 5)
Stämman beslutade:
att bifalla motionens intentioner och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att så långt möjligt
arbeta för en ökad samordning av myndigheternas kontrollinsatser samt arbeta för att
föra en dialog om hur t.ex. deltagande i kvalitetsprogram kan leda till lättnader i tillsynen.
Yttrande 51 Utbildningskrav för djurskyddsinspektörer
(Västerbotten 3)
I debatten deltog Sture Johansson, LRF Mälardalen; Annika Bergman, förbundsstyrelsen och Lennart Johansson, LRF Sydost.
Stämman beslutade:
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att även fortsättningsvis arbeta
för att kunskap och kompetens om jordbruk och djurhållning säkerställs i all utbildning
för personer som skall inneha tillsynsuppdrag gentemot lantbruksnäringen samt
att verka för att personer som har tillsynsuppdrag inom djurskydd genomgår praktik i
den produktionsgren de är avsedda att kontrollera.
Yttrande 52 Problematiken vid uttag av biobränsle
(Halland 1)
I debatten deltog Carl Jonsson, LRF Halland och Jan-Olof Thorstensson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
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att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att bevaka
forskningen, lyfta frågan och diskutera problematiken om askåterföring på lämpliga
marker med alla aktörer inom branschen,
att markägaren själv ska avgöra om aska ska återföras samt
att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att driva frågan om GROT-uttag med bibehållen
markbördighet och bibehållet näringstillstånd i ett långssiktigt hållbarhetsperspektiv.
Yttrande 53 Skogsstyrelsens särbehandling av markägare
(Norrbotten 1)
Stämman beslutade:
att bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att skogsvårdslagen tillämpas lika oavsett var skogsfastigheten ligger.
Yttrande 54 Regional arealbegränsning för skydd av natur
(Värmland 9)
Britt-Marie Nordquist, LRF Värmland yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att med bifall till intentionerna i motionens första yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att begränsa det formella skyddet i de områden som idag har stor andel
skog undantagen från skogsbruk samt
att med bifall till motionens andra yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt
arbeta för att markägare som drabbas av intrång genom formellt skydd på sin fastighet
ska ha förtur till arbetet med skötseln av den drabbade arealen.
Yttrande 55 Statliga lånegarantier
(Sydost 1)
Lennart Johansson, LRF Sydost yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt utveckla samarbetet med statliga myndigheter och organ i syfte att främja utvecklingen av
landsbygden.
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§ 23

Övriga ärenden

a) Tid och plats för ordinarie stämmor år 2012
Anmäldes att förbundsstyrelsen beslutat att 2012 års riksförbundsstämma hålls på
Sånga-Säby Kurs & Konferens tiden 29-30 maj 2012.
b) Kooperation Utan Gränser
Anniqa E Nygård, vice ordförande, informerade om Kooperation Utan Gränsers arbete
och om möjligheten att i samband med stämman skänka pengar. Insamlingen gav 9 393
kr, inkl euro, dollar och sms-bidrag.
c) LRF:s Guldnål
Förbundsordföranden delade ut LRF:s guldnål till Eva Karin Hempel och Bengt Andersson och tillträdande förbundsordförande delade ut nålen till avgående ordförande
Lars-Göran Pettersson. Guldnålsmottagarna framförde sina tack.
d) Årets spjutspetsföretag
Förbundsordföranden delade ut priset som Årets spjutspetsföretag på 100 000 kr till
Lanthotellet Lögnäs Gård i Halland som drivs av Linda och Lars Andersson. De framförde sitt tack.
e) Tack
Förbundsordföranden tackade avgående revisor Stefan Holmström, KPMG samt verkställande direktören och koncernchefen Anders Källström. Vidare framförde förbundsordföranden sitt tack till presidiet och styrelsen samt till övriga medarbetare på LRF.
Jan-Olof Thorstensson, förbundsstyrelsen framförde skogsägardelegationens tack till
avgående förbundsordförande och Bengt Olov Gunnarson framförde Lantmännens tack.
Därefter framförde Herbert Nyman mejeriföreningarnas tack och Ulric Isacson, LRF
Dalarna samt övriga regionordföranden sina tack. Dessutom framförde Kristina Yngwe
LRF Ungdomens tack.
Helena Jonsson, tillträdande ordförande, framförde också ett stort tack till avgående
förbundsordförande, som därefter framförde sitt varmaste tack och lämnade över ordförandeklubban till Helena Jonsson.
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§ 24

Stämmornas avslutande

Tillträdande förbundsordföranden förklarade 2011 års stämmor med Lantbrukarnas
Riksförbund ideell förening respektive förening u.p.a. avslutade.
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