LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN 2017
PROTOKOLL

LRF FÖRENING UPA/ LRF IDEELL FÖRENING

2017-05-30--31

Plats: Sånga-Säby Hotell & Konferens, Färingsö

§1

Stämmornas öppnande

Förbundsordförande Helena Jonsson hälsade fullmäktige och övriga deltagare välkomna
och förklarade 2017 års riksförbundsstämmor öppnade.
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 Ilsbo LRF-avdelning. Lokalavdelningens tack framfördes av ordförande
Sven-Åke Eriksson som också presenterade avdelningens verksamhet.
§2

Val av ordförande vid stämman jämte en eller flera vice
ordförande

Stig-Erik Carlsson, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja följande presidium:
Johnas Rundgren, Västerås, ordförande
Kristina Yngwe, Ystad, vice ordförande
§3

Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare

Anmäldes att riksförbundsstyrelsen utsett Peter Lundberg till sekreterare och Anders
Karlsson till protokollsekreterare.
§4

Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställa röstlängden omfattande 149 fullmäktige. (Bilaga § 4a
LRF-upa-id/17)
§5

Fastställande av föredragningslista

Stämman beslutade att fastställa föredragningslistan.
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§6

Fastställande av arbetsordning

Stig-Erik Carlsson föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att anta följande arbetsordning:
a. Ordet begärs i första hand genom en knapptryckning på datorplattan och i andra
hand genom handuppräckning.
b. Från LRF Ungdomen utses tre namngivna personer som har yttrande- och förslagsrätt nämligen: Emilia Astrenius Widerström, Susan Larsson och Jacob Eriksson.
c. Förslag lämnas skriftligen via datorplattan.
d. Stämman kan hänskjuta frågor till beredningsutskottet, som består av tre ledamöter. Två ledamöter väljs av stämman på valberedningens förslag och en ledamot utses av styrelsen, som även utser två sekreterare. Styrelsen har utsett Åsa
Odell att vara styrelsens representant. Anders Holmestig och Anna Lundell,
båda LRF, har utsetts att vara sekreterare i beredningsutskottet.
e. Omedelbar yttranderätt under debatt tillkommer
- ledamöter av riksförbundsstyrelsen 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
eller dess ersättare i förekommande fall.
g. Styrelsens, valberedningens och beredningsutskottets föredragningar sker från
talarstolen. Övriga inlägg sker från respektive fullmäktiges plats i stämmolokalen.
h. Huvudförslag är alltid styrelsens förslag eller av styrelseledamot tillstyrkt ändringsförslag.
i. Tidsbegränsning om två minuter gäller. Presidiet kan vid behov ge styrelseledamot utökad talartid.
§7

Val av beredningsutskott

Stig-Erik Carlsson föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja Gunnar Heibring, Norrskog
(omval) och Anders Richardsson, LRF Halland (nyval) till beredningsutskott för stämman 2017 och fram till 2018 års stämma.
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§8

Val av protokolljusterare och rösträknare

Stig-Erik Carlsson föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag
att

till protokolljusterare utse:
Sofia Karlsson, LRF Västra Götaland
Thomas Lundgren, Gefleortens Mejeriförening

att

till ersättare utse:
Lena Philipson, Sveriges Maskinringar
Johan Hultkvist, LRF Södermanland

att

till rösträknare utse:
Anna Werbitsch Arnell, LRF
Mats Granath, LRF

att

till ersättare utse:
Robert Larsson, LRF
Susanne Öberg, LRF

§9

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

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

Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning
samt ordförandens och verkställande direktörens redogörelser

Anförande hölls av verkställande direktör Anders Källström som kommenterade verksamheten, den ekonomiska utvecklingen och affärsverksamheten 2016. Anförande av
ordförande Helena Jonsson hölls inför stämmans öppnande. (Bilaga § 10a-b LRF-upaid/17).
I debatten deltog Lars Ahlin, LRF Jämtland; Anders Källström, VD; Ronny Johansson,
LRF Västra Götaland; Helena Jonsson, förbundsordförande; Mats Ekström, LRF Mälardalen; Lennart Bogren, LRF Västra Götaland; Anna Kristoffersson, LRF Skåne och
Monica Didriksson, LRF Västra Götaland.
Stämman beslutade att med godkännande lägga redovisningarna till handlingarna.
§ 11

Anmälan av revisorernas berättelse och koncernrevisionsberättelse

Peter Strandh, auktoriserad revisor och Tore Holmefalk, förtroendevald revisor redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisorernas berättelse över verksamhetsåret
2016.
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Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 12

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning

Stämman beslutade:
att

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i LRF
förening u p a där koncernens balansomslutning är 6 087 481 000 kr och moderföretagets balansomslutning är 472 142 000 kr samt

att

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i LRF
ideell förening där balansomslutningen är 191 930 000 kr.

§ 13

Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

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

disponibla medel i LRF ideell förening om 142 224 541,84 kr balanseras i ny
räkning samt

att

underskottet i LRF förening u p a om 17 102 475,00 kr balanseras i ny räkning.

§ 14

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Stämman beslutade enligt revisorernas förslag att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.
§ 15

Bestämmande av ersättning till förtroendevalda och revisorer

Stig-Erik Carlsson, valberedningens ordförande, redogjorde för valberedningens arbete
och föredrog valberedningens förslag (§ 15a-c). Anna Törnfelt föredrog beredningsutskottets förslag (§ 15d).
Stämman beslutade
att

samtliga förändringar av arvoden träder i kraft den 1 januari 2018 samt

att

ersättning för uppdrag inom Lantbrukarnas Riksförbund ska utgå enligt nedan:

a) Årliga arvoden till ledamöter i riksförbundsstyrelsen och revisorer
Förbundsordförande
22 prisbasbelopp
Ställföreträdande förbundsordförande
8 prisbasbelopp
Övriga ledamöter i riksförbundsstyrelsen
3 prisbasbelopp
Tjänstgörande revisorer, ej yrkesrevisorer
0,75 prisbasbelopp
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Därutöver får riksförbundsstyrelsen disponera upp till tolv prisbasbelopp efter beslutad
arbetsfördelning inom styrelsen. I denna summa är ersättningar för uppdrag i styrelsens
delegationer inkluderade. Ett prisbasbelopp motsvarar 44 800 kr år 2017.
Årligt arvode till personalrepresentanter i riksförbundsstyrelsen utgår med ett belopp
motsvarande 75 % av de stämmovalda ledamöternas årliga fasta arvode.
För uppdraget som riksförbundsstyrelseledamot tillhandahåller LEAB dator och telefon
med tillhörande abonnemang.
För de ledamöter som väljer att bo i lägenhet istället för på hotell i Stockholm utgår ett
bruttotillägg till det fasta arvodet på 35 000 kronor per år. För förbundsordföranden utgår ett nettotillägg till det fasta arvodet som motsvarar den marknadshyra som ordföranden betalar för den lägenhet som LEAB tillhandahåller.
För yrkesrevisorer utgår ersättning i särskild ordning.
Ovanstående skall tillämpas så att årliga arvoden får uttas endast i ett av företagen LRF
ideell förening och LRF förening u p a.
Samtliga fasta arvoden och ersättningar som ledamöterna uppbär för uppdrag beslutade
av riksförbundsstämma och riksförbundsstyrelse skall redovisas inför kommande riksförbundsstämma.
b) Dagarvoden
Dagarvode utgår för såväl sammanträdes- och förrättningstid som restid med följande
belopp exklusive sociala avgifter:
Tid
Ersättning

1-13 timmar
230 kr/timme

14-24 timmar
3 220 kr

Vid flerdagsförrättning utgår inget arvode mellan kl 00.00 och 07.00.
Antalet timmar beräknas som antalet påbörjade timmar och en timme räknas som påbörjad när mer än 30 minuter passerat. Dagarvode utgår endast för hela timmar. Telefonsammanträden ersätts enligt timarvode.
c) Rese- och traktamentsersättningar
Bilersättning utgår med lägst 28 kr/mil och är samma som för anställd personal.
Vid samåkning utgår ett tillägg på 5 kr/mil per passagerare.
Vid användande av miljöbil gäller samma regler som för anställd personal.
Traktamentsersättning utgår enligt LRFs avtal för anställda.
d) Ersättning till valberedningen
ordförande
vice ordförande
övriga ledamöter

0,5 prisbasbelopp
0,25 prisbasbelopp
0,13 prisbasbelopp
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§ 16

Fastställande av antal samt val till riksförbundsstyrelsen

Stig-Erik Carlsson, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag rörande antalet ledamöter i riksförbundsstyrelsen.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:
att

välja en riksförbundsstyrelse med tolv ledamöter.

Stig-Erik Carlsson, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag till
ledamöter i riksförbundsstyrelsen, däribland tre nyval.
De av valberedningen föreslagna presenterade sig.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:
att

till ledamöter i riksförbundsstyrelsen, för mandatperioden 2017-2019, välja följande:
Palle Borgström, Älvängen
Mikael Bäckström, Aneby
Lotta Folkesson, Vännäs
Sara Helgstrand, Ålberga
Marcus Söderlind, Långhult
Lena Åsheim, Kristianstad

att

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)
(omval)
(nyval)

som fyllnadsval till ledamöter i riksförbundsstyrelsen, för mandatperioden
2017-2018, välja följande:
Joakim Borgs, Gustafs
Martin Moraeus, Orsa

(nyval)
(nyval)

Personalrepresentanter är för närvarande Anders Johannesson, SACO och Pär Wiklund,
Unionen.
§ 17

Val av styrelseordförande, tillika förbundsordförande

Stig-Erik Carlsson föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att som styrelsens ordförande och
tillika förbundsordförande välja Palle Borgström, nyval. Valet avser stadgeenligt ett år
fram till och med 2018 års riksförbundsstämma.
Palle Borgström tackade för förtroendet och höll ett anförande. (Bilaga §17 LRF-upaid/17)
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§ 18

Val av revisorer jämte suppleanter

Stig-Erik Carlsson föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:
att

som ordinarie revisorer för tiden till och med riksförbundsstämman 2018 utse
Anders Ramström, Sunne (omval) och Tore Holmefalk, Glommen (omval),

att

som revisorssuppleanter utse Charlotte Lewenhaupt, Höganäs (omval) och
Carl-Olov Holmström, Ljung (omval),

att

som auktoriserad revisor utse Bo Lagerström, PWC (nyval) samt

att

som suppleant för auktoriserad revisor utse Erik Albenius, PWC (nyval).

§ 19

Fastställande av antal samt val av ledamöter av valberedning,
däribland dess ordförande

Anna Törnfelt föredrog beredningsutskottets förslag rörande antalet ledamöter i valberedningen.
Stämman beslutade enligt beredningsutskottets förslag:
att

välja en valberedning med nio ledamöter.

Anna Törnfelt föredrog beredningsutskottets förslag till ledamöter i valberedningen,
däribland två nyval.
Titti Jöngren, Svenska Hästavelsförbundet yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade enligt beredningsutskottet förslag:
att

till ledamöter i valberedningen, för mandatperioden 2017-2019, välja följande:
Lars Gezelius, Vedum
Torgny Hardselius, Sjulsmark
Sten Olsson, Simrishamn
Katharina Weber, Kristianstad
Marita Wolf, Rimforsa

(nyval)
(omval)
(omval)
(omval)
(nyval)

Anna Törnfelt föredrog beredningsutskottets förslag till ordförande i valberedningen.
Stämman beslutade enligt beredningsutskottets förslag:
att

till ordförande i valberedningen välja Viktoria Josefsson (nyval).
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§ 20

Fördelning av fullmäktige för organisationsmedlemmarna vid
nästa ordinarie stämma

Anna Kristoffersson, LRF Skåne yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att

anta styrelsens förslag nedan till fördelning av 45 fullmäktige samt

att

ge styrelsen 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
Skånemejerier
Skånesemin
Växa Sverige
Grupp 2 Slakt
Scan AB
Danish Crown
Grupp 3 Lantmän
Lantmännen
Swedish Agro
Grupp 4 Skog
Mellanskog
Norrskog
Norra Skogsägarna
Södra Skogsägarna
Grupp 5 Övriga
Swedbank
Landshypotek
Svensk Mink
Stärkelsen
Frö- och oljeväxtodlarna
Betodlarna
GRO
Biodlarna
Sveriges Maskinringar

2
6
1
0
0
1
1
0
1
4
2
8
1
3
1
1
3
2
2
1
1
1
1
2
0
0
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§ 21

Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till
riksförbundsstämman

a) LRFs medlemsavgift år 2018 (LRF ideell förening)
Stämman beslutade:
att

fastställa medlemsavgiften i LRF ideell förening 2018 för alla medlemmar till
270 kr.

b) Förslag till ändrade stadgar och anvisningar
Förbundsordförande Helena Jonsson kommenterade riksförbundsstyrelsens förslag till
ändrade stadgar och anvisningar.
I debatten deltog Per Pettersson, LRF Mälardalen; Per Lindahl, Lantmännen; Åke Hantoft, Arla Foods; Lena Ek, Södra Skogsägarna; Helena Jonsson, förbundsordförande;
Anna Kristoffersson, LRF Skåne och Åsa Odell, vice ordförande.
Stämman beslutade efter beredning i beredningsutskottet:
att

enhälligt anta ändringar i stadgar och anvisningar för LRF förening u p a samt

att

enhälligt anta ändringar i stadgar och anvisningar för LRF ideell förening. (bilaga § 21b LRF-upa-id/17)

c) LRF – en skarp och inflytelserik företagarorganisation
Palle Borgström, förbundsstyrelsen, kommenterade den plattform för utvecklingen av
LRF som företagarorganisation som riksförbundsstyrelsen förelagt stämman.
I debatten deltog Håkan Nilsson, LRF Jämtland; Sofia Karlsson, LRF Västra Götaland;
Lennart Bogren, LRF Västra Götaland; Per Lindahl, Lantmännen; Peter Borring, LRF
Östergötland; Gunilla Kjellsson, LRF Västernorrland och Palle Borgström, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta vidare med utvecklingen av LRF som
företagarorganisation utifrån den framlagda plattformen och riksförbundsstämmans diskussion.

Stämman beslutade att fastställa en uppdaterad röstlängd omfattande 150 fullmäktige.
(Bilaga § 4b LRF-upa-id/17)
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§ 22

Ärenden som medlem hänskjutit till riksförbundsstämman

I de fall votering har ägt rum redovisas resultatet inom parentes i ordningen Bifaller – Avslår – Avstår – Ej röstat.
Yttrande 1 Möjliggör användning av drönare i framtidens jord- och skogsbruk!
(LRF Ungdomen 1)
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att ny teknik också kräver reformerade regler.

Yttrande 2 Kapitalförsörjning i ett ägarskiftesperspektiv
(Jämtland 5, Mälardalen 1)
I debatten deltog Erik Jerpdal, LRF Mälardalen; Håkan Nilsson, LRF Jämtland och Jan
Ehrensvärd, förbundsstyrelsen
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta med kapitalförsörjning i ett ägar- och brukarskiftesperspektiv genom bildande av ett särskilt råd/samverkansforum med bland annat fördjupat
samarbete med LRF Konsult.

Yttrande 3 Det är öppet mål – vi måste gå på offensiven
(Västra Götaland 3)
I debatten deltog Lennart Bogren, LRF Västra Götaland; Palle Borgström, förbundsstyrelsen; Peter Borring, LRF Östergötland; Anna Kristoffersson, LRF Skåne och Catharina Rudolphson, LRF Mälardalen.
Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbetet med minskat regelkrångel,

att

intensifiera arbetet med att stötta våra politiker att fatta kloka beslut,

att

få LRF-organisationen att höras och synas mycket mer i media i dessa frågor,

att

långt mycket tydligare än hittills bemöta osakliga angrepp i media som riktas
mot livsmedelsproduktionen samt

att

få LRF-organisationen att stötta oss medlemmar med mer glöd och inspiration.
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Yttrande 4 LRFs strategiska klimat- och miljöarbete
(Jönköping 1)
I debatten deltog Monica Didriksson, LRF Västra Götaland; Lena Ek, Södra Skogsägarna; Anna Samuelsson, LRF Jönköping och Palle Borgström, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta fram en långsiktig policy för LRFs arbete
med klimat-/miljöfrågor och en biobaserad ekonomi.

Yttrande 5 Jordbrukets benämning i miljöbalken. Miljöpåverkande eller miljöfarlig?
(Östergötland 1, Västra Götaland 11)
I debatten deltog Arne Lindström, LRF Västerbotten och Palle Borgström, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionerna och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för att
miljöbalkens begrepp och bedömning av jordbruk ändras från ”miljöfarlig” till
”miljöpåverkande” bland annat i samband med livsmedelsstrategins genomförande.

Yttrande 6 Livsmedelsstrategin
(Gotland 3)
I debatten deltog Carl-Fredrik Svederberg, LRF Västra Götaland och Anna Törnfelt,
LRF Gotland.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt
arbeta för att den nationella livsmedelsstrategin utgör ett fundament i det fortsatta arbetet med att utveckla svensk livsmedelsproduktion,

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt arbeta för att det inom hela LRF-organisationen förs en kontinuerlig dialog med parter inom livsmedelskedjan om
åtgärder inom livsmedelsstrategin samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Yttrande 7 LRF måste lyfta vegetabiliska proteinprodukter från svenskt jordbruk
mer
(Västra Götaland 7)
I debatten deltog Sofia Karlsson, LRF Västra Götaland; Emilia Astrenius Widerström,
LRF Ungdomen och Lennart Nilsson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att lyfta fram de svenska
vegetabiliska proteinprodukterna samt

att

uppdra åt LRF Växtodling att, likt övriga delegationer, ta fram en handlingsplan
med fokus på att gynna den svenska växtodlingens utveckling.

Yttrande 8 Nej till genmodifierade bin
(Sveriges Biodlare 1)
I debatten deltog Lars Hellander, Sveriges Biodlares Riksförbund och Sara Helgstrand,
förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 9 European Bee Award
(Sveriges Biodlare 2)
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att engagera sig mer för att
inspirera, utveckla och nominera kandidater till European Bee Award under de
kommande åren.

Yttrande 10 Märkning av honung
(Sveriges Biodlare 3)
I debatten deltog Lars Hellander, Sveriges Biodlares Riksförbund; Catharina Rudolphson, LRF Mälardalen; Åsa Sikberg, LRF Mälardalen; Maria Hofvendahl Svensson, LRF
Skåne; Jonny Ulvtorp, Biodlingsföretagarna och Sara Helgstrand, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att stödja märkningen av honung så att ursprungsländer anges för blandad honung med volymprocentandel och driva frågan tillsammans med Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och Biodlingsföretagarna (BF).
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Yttrande 11 Svenska mervärden åt de som skapar dem
(Värmland 4)
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 12 Mjölk till alla barn i förskolan
(Sydost 4)
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
arbeta för att alla förskolebarn och skolbarn ska erbjudas mjölk som måltidsdryck till lunch.

Yttrande 13 Nya former av LRF-medlemskap
(Jönköping 4)
I debatten deltog Peter Borring, LRF Östergötland; Cecilia Bengtsson, LRF Halland;
Patrik Jönsson, LRF Jönköping och Lotta Folkesson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 14 Rabatt på tjänster via LRF-medlemskapet
(Örebro 1)
I debatten deltog Peter Andersson, LRF Halland; Per Willén, LRF Örebro; Lennart Bogren, LRF Västra Götaland; Peter Borring, LRF Östergötland; Håkan Nilsson, LRF
Jämtland och Lotta Folkesson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att se över ägardirektivet till dotterbolagen, så
att medlemmen får och upplever mer direkt nytta av medlemskapet i LRF.

Yttrande 15 Flytta LRF närmare medlemmen
(Östergötland 3)
I debatten deltog Peter Borring, LRF Östergötland; Maria Hofvendahl Svensson, LRF
Skåne; Håkan Nilsson, LRF Jämtland; Anders Richardsson, LRF Halland; Per Pettersson, LRF Mälardalen; Lars-Ove Johansson, LRF Sydost; Anna Törnfelt, LRF Gotland;
Monica Didriksson, LRF Västra Götaland; Anna Kristoffersson, LRF Skåne och Palle
Borgström, förbundsstyrelsen.
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Stämman beslutade:
att

avslå motionens yrkanden samt

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta utveckla arbetet för att flytta LRF
närmare medlemmen. (voteringsresultat 92-52-1-5, bilaga § 22.15 LRF-upaid/17)

Yttrande 16 Satsning på skolkontakt och Bonden i skolan
(Mälardalen 4)
I debatten deltog Anders Roman, Södra Skogsägarna; Katarina Eningsjö, LRF Mälardalen; Catharina Rudolphson, LRF Mälardalen; Lotta Folkesson, förbundsstyrelsen; Karin
Perers, Mellanskog; Jenny Höglund, LRF Mälardalen och Peter Borring, LRF Östergötland.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner fortsätta det pågående arbetet med att utveckla och sprida kunskap om det digitala läromedlet Bonden i skolan och den
riksomfattande satsningen Skogen i skolan.

att

i övrigt anse motionen besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 17 Bättre fungerande stödutbetalningar
(Gotland 1, Gotland 2, Östergötland 2)
I debatten deltog Jan-Erik Andersson, LRF Mälardalen; Håkan Christensson, LRF
Västra Götaland; Anna Kristoffersson, LRF Skåne; Åsa Odell, vice ordförande; Anna
Törnfelt, LRF Gotland; Peter Borring, LRF Östergötland och Jonny Ulvtorp, Biodlingsföretagarna.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att driva
ett pilotmål med krav på dröjsmålsränta vid sen utbetalning av EU-ersättningar,

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för bättre EU-regler kring bland annat
dröjsmålsränta, förskottsbetalningar av direktstöd och att regelverken är på plats
i god tid innan nästa CAP-period träder i kraft,

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att svenska stödmyndigheters
myndighetsutövning och stödhantering är effektiv bland annat genom bättre information på ”Mina sidor” och att administrationen inte finansieras via Landsbygdsprogrammet,
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att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att Jordbruksverket och länsstyrelser får i uppdrag att handlägga utbetalningarna effektivare och med en bättre
systematik än vad som tidigare uppnåtts samt

att

motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 18 Tvärvillkor
(Gotland 1, Västra Götaland 4)
I debatten deltog Jan-Erik Andersson, LRF Mälardalen; Åsa Odell, vice ordförande och
Peter Borring, LRF Östergötland.
Stämman beslutade:
att

med bifall till intentionerna i motionen från LRF Västra Götaland uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att arbeta för att tvärvillkorsreglerna förenklas och att tilllämpade stödavdrag förändras så att de blir proportionella mot avvikelsen samt

att

med bifall till intentionerna i motionen från LRF Gotland uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att tvärvillkorssystemet avvecklas samt

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att, utan dröjsmål, fortsättningsvis verka för att
tillämpliga unionsbestämmelser kring systemet med tvärvillkor tillämpas i Sverige genom att kräva en sådan hantering gentemot myndigheterna i fråga.

Yttrande 19 Myndigheters behandling av lantbruksnäringen
(Sydost 5)
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 20 Modernisera kontakterna med Jordbruksverket
(Värmland 3)
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att Jordbruksverket skall tillhandahålla en gårds-app som gör det möjligt att sköta all
journalföring och rapportering på ett ställe.

Yttrande 21 EU-ersättningar till produktion
(Gävleborg 2)
I debatten deltog Emilia Astrenius Widerström, LRF Ungdomen; Åsa Odell, vice ordförande; Catharina Rudolphson, LRF Mälardalen; Anna Kristoffersson, LRF Skåne; Peter
Andersson, LRF Halland; Per Pettersson, LRF Mälardalen; Håkan Nilsson, LRF Jämtland och Titti Jöngren, Svenska Hästavelsförbundet.
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Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för att EU-stöden skall gynna tillväxt
och aktivt brukande i kommande CAP samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 22 Startstödet
(Västernorrland 1)
Stämman beslutade:
att

med bifall till intentionerna i motionens första yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för kortare handläggningstider av startstödet samt

att

bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att inför
nästa CAP-period arbeta för att startstödet ska betalas ut vid ett samlat tillfälle.

Yttrande 23 Otillbörlig konkurrens på fastighetsmarknaden
(Västra Götaland 6)
Lennart Bogren, LRF Västra Götaland yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att Svenska kyrkan och andra trossamfund inte skall ha otillbörlig fördel genom gynnsammare villkor vad gäller
realisationsvinst på markförvaltning än övriga medborgare.

Yttrande 24 Regional återföring av fastighetsskatt
(Jämtland 4)
Peter Tagesson, LRF Västra Götaland yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionens intentioner och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i relevanta
politiska processer arbeta för en regional ekonomisk balans mellan försörjningen av naturresurser till samhället och landsbygdens utveckling samt

att

avslå motionens yrkande att arbeta för en återföring av fastighetsskatten för vatten- och vindkraften till den regionala skattebasen.
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Yttrande 25 Privata särintressen i myndighetsutövningen
(Västra Götaland 8)
I debatten deltog Patrik Ohlsson, LRF Värmland; Peter Tagesson, LRF Västra Götaland; Håkan Persson, LRF Västra Götaland; Stig Lundström, LRF Skåne; Jeanette
Blackert, LRF Östergötland och Palle Borgström, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
arbetet med rättssäkerhetsfrågor, dels inom ramen för livsmedelsstrategin och
dels genom att arbeta för att myndighetsrollen utvärderas och förtydligas i syfte
att kvalitetssäkra myndighetsutövningen (voteringsresultat 100-43-0-7, bilaga §
22.25 LRF-upa-id/17) samt

att

arbeta för att regleringsbrev och andra statens instruktioner till alla sina myndigheter skall genomsyras av en serviceanda gentemot medborgare och verksamhetsutövare, tillväxt och utveckling skall underlättas, det skall vara lätt att göra
rätt, myndighetsföreträdare skall underlätta detta, myndighetsutövning skall underförstått handla om att möjliggöra, inte som idag att överpröva och kväsa, då
blir myndigheter en positiv utvecklingskraft.

Yttrande 26 Minerallagstiftningen
(Östergötland 6)
I debatten deltog Håkan Nilsson, LRF Jämtland; Ann-Louise Israelsson, LRF Östergötland; Håkan Lundgren, LRF Sydost och Mikael Bäckström, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
arbetet för en bred utredning av minerallagen i syfte att stärka markägarnas rättigheter vid prospektering och brytning av mineral samt

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att undersöka behovet av förändringar i regleringen eller rutinerna kring processen att ta fram arbetsplaner i syfte att öka
möjligheterna till insyn för LRF och för bygden.

Yttrande 27 Behovet av normkontroll
(Värmland 2)
I debatten deltog Patrik Ohlsson, LRF Värmland; Annika Bergman, förbundsstyrelsen
och Lena Ek, Södra Skogsägarna.
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Stämman beslutade:
att

avslå motionens yrkande att LRF ska verka för att Sverige ska inrätta en författningsdomstol samt

att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
vidare inom ramen för medlemskapet i Näringslivets regelnämnd med förbättrade konsekvensutredningar och systematisk utvärdering av lagar och regler.

Yttrande 28 Kostnadsersättning efter överklagande
(Värmland 1)
I debatten deltog Per Pettersson, LRF Mälardalen; Patrik Ohlsson, LRF Värmland och
Sven Norup, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för att den enskilda företagare som får
rätt vid prövning av ärenden mot offentliga myndigheter ska vara berättigad till
kostnadsersättning.

Yttrande 29 Ersättning vid markintrång
(Sydost 2)
I debatten deltog Håkan Lundgren, LRF Sydost och Lennart Nilsson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner analysera hur en ersättningsmodell med
möjlighet till årliga ersättningar kan motiveras och vilka effekterna av detta
skulle bli för LRFs medlemmar,

att

analysen är klar till nästa stämma samt

att

motionen avseende högre ersättningsnivåer anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 30 Avgifter och ersättningar inom vattenskyddsområde
(Gotland 5, Sydost 1)
I debatten deltog Lennart Bogren, LRF Västra Götaland och Monica Didriksson, LRF
Västra Götaland.
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Stämman beslutade:
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att intensifiera arbetet med att få till stånd en formaliserad process för inrättande av
vattenskyddsområde, få en tydligare rätt till ersättning för intrång och merkostnader vid inrättande av vattenskyddsområde, att avgifter och merkostnader för
verksamheter och åtgärder i vattenskyddsområde elimineras samt att merkostnader bekostas av VA-kollektivet (alla som är anslutna till kommunalt vatten
och avlopp) eller av skattemedel.

Yttrande 31 Lantmäteriets handläggning och effektivitet
(Gotland 4, Värmland 5, Västra Götaland 10)
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att landsbygdens och då särskilt jord- och skogsbrukets behov av effektiv
förrättningsverksamhet lyfts fram i pågående arbete för att förändra lantmäteriverksamheten,

att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att lämpliga delar av förrättningsverksamheten genom konkurrensutsättning
eller på annat sätt kan utföras av olika aktörer med fortsatt säkerställning av likvärdig servicenivå i hela landet,

att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att kostnaderna är rimliga och då även kostnaderna vid omarronderingar
samt

att

yrkandena vad avser förtur och garantitid avseende ärenden som berör lantbruksfastigheter samt platser på lantmätarutbildningen anses besvarade med vad
riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 32 Kungörelse till fastighetsägare
(Sydost 3)
I debatten deltog Håkan Lundgren, LRF Sydost och Åsa Odell, vice ordförande.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att myndigheter informerar direkt till berörda fastighetsägare i relevanta
ärenden.

Yttrande 33 Ändrad fördelningsnyckel vägunderhåll
(Jämtland 2)
Håkan Nilsson, LRF Jämtland yttrade sig i ärendet.
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Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att mot regeringen och relevanta myndigheter arbeta för att fördelningsprincipen blir öppnare och tar större hänsyn till landsbygdens vägnät samt det gröna näringslivets
transportbehov.

Yttrande 34 Skogspolitik och äganderätt
(Dalarna 1)
Bengt Halvarsson, LRF Dalarna yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för borttagande
av offentlig publicering av hyggesanmälningar samt

att

arbeta för att Skogsstyrelsen/länsstyrelsen inte med stöd av artskyddsförordningen skall kunna sätta stopp för avverkningar utan ekonomisk ersättning till
markägarna.

Yttrande 35 Frivillighet vid avsättningar av skog
(Västra Götaland 1, Örebro 2)
I debatten deltog Sofia Karlsson, LRF Västra Götaland; Stig Lundström, LRF Skåne;
Karin Perers, Mellanskog; Lars-Ove Johansson, LRF Sydost; Monica Didriksson, LRF
Västra Götaland; Sven-Erik Hammar, vice ordförande och Peter Tagesson, LRF Västra
Götaland.
Stämman beslutade:
att

bifalla LRF Västra Götalands första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för att en verklig frivillighet ska vara den allenarådande metoden
för formellt områdesskydd i skogen,

att

bifalla LRF Örebros första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att mängden avsättningar där skog tas ur produktion minskar,

att

bifalla LRF Örebros andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att formella avsättningar alltid ska göras på affärsmässiga grunder,

att

avslå LRF Västra Götalands andra yrkande att ta avstånd från sådan verksamhet
som syftar till att åstadkomma stegvis eller partiell frivillighet som exempelvis
Nya Komet,

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att Komet blir det huvudsakliga
arbetssättet för formella avsättningar av skog samt
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att

LRF tar avstånd från tillämpningar där myndigheter använder tvångsmedel för
att fullfölja markavsättningsärenden som inletts på frivillig väg.

Yttrande 36 Nytt Ersättningsmark AB
(Jämtland 1)
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att regeringen startar ett nytt bolag för ersättningsmark där ersättningsmark till familjeskogsbruket prioriteras,

att

arbeta för att regeringen i det nya bolaget för ersättningsmark inkluderar mer
statlig mark samt

att

arbeta för att regeringen i det nya bolaget för ersättningsmark arbetar för att
trepartslösningar används som metod för att öka möjligheterna till ett sammanhängande ägande.

Yttrande 37 Utred allmänna uppdraget och Svenska Jägareförbundets roll i det
(Västra Götaland 2)
I debatten deltog Stefan Brunander, LRF Västra Götaland; Lars-Ove Johansson, LRF
Sydost; Thomas Magnusson, Tävelsås, Lantmännen; Stefan Johansson, LRF Gotland
och Lennart Nilsson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att Svenska Jägareförbundet har tydliga, stående deluppdrag inom det allmänna uppdraget med krav på att förbundet ska arbeta för att viltets kostnader
och värden balanseras och att allvarligt skadegörande viltarter minskar.

Yttrande 38 Ersättning för merkostnader orsakade av rovdjursförekomst
(Gävleborg 1, Mälardalen 3)
I debatten deltog Åsa Sikberg, LRF Mälardalen; Lars Hellander, Sveriges Biodlares
Riksförbund; Magnus Jönsson, Svenska Fåravelsförbundet; Ronny Johansson, LRF
Västra Götaland; Sven-Erik Hammar, vice ordförande och Gudrun Haglund-Eriksson,
LRF Örebro.
Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att verka för att samma ersättningsnivå ska
gälla i hela Sverige, trots att länsstyrelserna är autonoma myndigheter,

att

aktivt verka för att viltskadeanslaget anpassas till att täcka behovet för ersättningar,
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att

ersättningen för viltskador ska lyftas bort från Landsbygdsprogrammet tillbaka
till den budgetpost som avser ej blocklagd mark samt

att

motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 39 Utbildning i viltförvaltning
(Jönköping 2)
I debatten deltog Bo Arvidsson, LRF Jönköping och Sven-Erik Hammar, vice ordförande.
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 40 Stärk LRFs arbete och stöd kring jaktjuridiken
(Västernorrland 3)
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 41 Ge älgförvaltningsgrupperna fler verktyg
(Västra Götaland 5)
I debatten deltog Gunilla Kjellsson, LRF Västernorrland; Åsa Sikberg, LRF Mälardalen; Stefan Brunander, LRF Västra Götaland och Sven-Erik Hammar, vice ordförande.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att regelverket om älgförvaltning ändras så att länsstyrelsen får besluta om avlysningsjakt
och att älgförvaltningsgruppen får initiera att avlysningsjakt tillämpas inom del
av eller hela älgförvaltningsområdet.

Yttrande 42 Kontrollera vildsvinsutfodringen
(Jönköping 6)
I debatten deltog David Pettersson, LRF Östergötland; Bo Arvidsson, LRF Jönköping;
Lars-Ove Johansson, LRF Sydost och Lennart Nilsson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Yttrande 43 Vem äger viltfrågan?
(Östergötland 7)
I debatten deltog Anders Richardsson, LRF Halland och Lennart Nilsson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att de nyligen ändrade,
tydligare villkoren och förbättringarna i LRFs mall för jaktavtal och vikten av
att mallen används, kommuniceras,

att

initiera framtagande av underlag för toleransnivåer för viltskador i gröda,

att

tydligare kommunicera markägarnas rättigheter när det gäller jakt och vilt,

att

förtydliga att det goda ägandet även innebär ansvar för att viltförvaltningen på
en fastighet inte ska skada markanvändning och drift på närliggande fastigheter
samt

att

ta till sig det arbete som sker i våra grannländer angående vildsvinsstammen, i
syfte att skydda svensk livsmedelsproduktion mot afrikansk svinpest.

Yttrande 44 Rättssäkerheten för djurägare
(Gävleborg 3)
I debatten deltog Heléne Gunnarson, Svensk Mjölk; Mikael Bäckström, förbundsstyrelsen; Lennart Bogren, LRF Västra Götaland; Åsa Sikberg, LRF Mälardalen; Anna
Kristoffersson, LRF Skåne; Marianne Andersson, LRF Skåne; Stefan Brunander, LRF
Västra Götaland; Jan-Erik Andersson, LRF Mälardalen; Per Willén, LRF Örebro och
Sofia Kämpe, LRF Västra Götaland.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att även fortsättningsvis
arbeta för att utbildningen av djurskyddshandläggare skall innehålla praktik
och/eller relevant yrkeserfarenhet,

att

med bifall till motionens intentioner även fortsättningsvis arbeta för rättssäkerhet, kvalitet, likvärdighet och effektivitet i djurskyddskontrollen,

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att rättssäkerheten ska garanteras
varje medlem i varje kontakt med myndigheter,

att

kompetensen – både praktisk och teoretisk – ska vara hög bland inspektörerna,

att

varje medlem som får kontroll ska bemötas på ett korrekt och bra sätt,

att

myndigheternas bedömningar är korrekta och likvärdiga över landet,
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att

kontrollen ska vara föranmäld,

att

kontrollen ska vara riskbaserad och näringens olika kvalitetsprogram tillmätas
betydelse samt

att

kontrollresultatet ska tydliggöras för lantbrukaren redan vid inspektionen.

Yttrande 45 Nödslakt
(Dalarna 2)
I debatten deltog Anna Kristoffersson, LRF Skåne; Tomas Olsson, LRF Mälardalen;
Mikael Bäckström, förbundsstyrelsen och Jan Forssell, Sveriges Nötköttsproducenter.
Stämman beslutade:
att

avslå motionen att initiera en diskussion med berörda myndigheter om återinförande av möjlighet till nödslakt.

Yttrande 46 Prissättning på kadaverhämtning av häst
(Jämtland 3)
Håkan Nilsson, LRF Jämtland yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att

avslå motionen att arbeta för en rättvisare prissättningsmodell för kadaverhämtningen.

Yttrande 47 Tillskottsutfodring av betesdjur vid särskilda förhållanden
(Östergötland 4)
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för en förändring i utformning och tillämpning av regelverket gällande miljöersättningar så att djurvälfärden inte äventyras.

Yttrande 48 LRF behöver ompröva sin medverkan i Revaq
(Västra Götaland 9)
I debatten deltog Peter Borring, LRF Östergötland; Ove Gustafsson, Lantmännen; Catharina Rudolphson, LRF Mälardalen; Ronny Johansson, LRF Västra Götaland; Peter
Tagesson, LRF Västra Götaland; Marcus Söderlind, förbundsstyrelsen; Marianne Andersson, LRF Skåne; Per-Göran Sigfridsson, LRF Sydost och Monica Didriksson, LRF
Västra Götaland.
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Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utreda medverkan i alla certifieringssystem
som rör kretslopp och skapa dialog om detta i organisationen. (voteringsresultat
94-44-0-12, bilaga § 22.48 LRF-upa-id/17)

Yttrande 49 Avloppsrening på landsbygden
(Södermanland 1)
Lars Ahlin, LRF Jämtland yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för ett regelverk för enskilda avlopp med ökat fokus på kostnadseffektivitet.

Yttrande 50 Renkavle
(Skåne 1)
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 51 Funktionstest och godkännande av växtskyddssprutor
(Gotland 6)
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 52 Strukturkalk i ekologisk odling
(Södermanland 2)
I debatten deltog Carl Jonson, LRF Halland och Per Pettersson, LRF Mälardalen.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att strukturkalk tillåts i svensk ekologisk odling.

Yttrande 53 Säkra landsbygdens digitala kommunikation
(Jönköping 5, Östergötland 5)
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen från LRF Östergötland och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
skapa allianser med exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, för samsyn och lämpliga åtgärder
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gällande förbättrad täckning och kapacitet samt ökad batterikapacitet vid masterna,
att

bifalla motionen från LRF Östergötland och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
kontakta ansvarig minister med påtalan om ovanstående brister och förslag till
åtgärder, exempelvis i form av översyn av lagar och regleringsbrev samt

att

bifalla motionerna från LRF Östergötland och LRF Jönköping och uppdra åt
riksförbundsstyrelsen att intensifiera arbetet med mobiltäckning på landsbygden
för att säkerställa att utbyggnad av fibernät och nedmontering av kopparnät sker
i fas och att nödnumret 112 alltid fungerar på landsbygden, allt för att över tid
säkra en robust digital kommunikation.

Yttrande 54 Dialog och inflytande vid infrastrukturintrång
(LRF Ungdomen 3, Västernorrland 2)
Stämman beslutade:
att

bifalla motionerna och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att förbättra dialogen om
tillvägagångssätt gällande framförande av maskiner och annan utrustning mellan markägare/brukare och energibolagen samt dess entreprenörer så att det i
framtiden blir ett standardförfarande innan arbetet påbörjas,

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att skapa ett ömsesidigt och accepterat arbetssätt
vad gäller markarbete och återställning av mark,

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att i de mottagningskvitton som
markägare återsänder till utförare ska utföraren tydligt efterfråga arrendators/brukares kontaktuppgifter samt

att

avslå yrkandet att uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta fram arbetssätt för hur
och när det är mest lämpligt att utföra olika åtgärder på olika typer av mark.

Yttrande 55 Trafikverkets skyltning för turiständamål
(Jönköping 3)
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att lätta upp
Trafikverkets syn på när en skylt för besöksändamål får sättas upp på landsbygden.

Yttrande 56 Miljöeffekter av halkbekämpning med natriumklorid
(Gävleborg 4)
Maria Jonsson, LRF Gävleborg yttrade sig i ärendet.

PROTOKOLL

27(29)

2017-05-30--31

Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 57 Ändra utbildningsmaterialet för snöskoterutbildningen
(LRF Ungdomen 2)
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 58 Naturturismutbildning
(Norrbotten 1)
I debatten deltog Herbert Nyman, LRF Norrbotten; Maria Hofvendahl Svensson, LRF
Skåne; Sara Helgstrand, förbundsstyrelsen; Håkan Nilsson, LRF Jämtland; Per Lindahl,
Lantmännen; Anna Kristoffersson, LRF Skåne; Peter Borring, LRF Östergötland och
Inger-Lise Sjöström, Arla Foods.
Stämman beslutade på förslag av presidiet att sätta streck i debatten.
Stämman beslutade:
att

avslå motionen att arbeta för att utbildningar inom naturturism blir en del i de
gymnasiala naturbruksprogrammen.

Yttrande 59 Vuxenutbildning inom naturbruk
(Halland 1)
I debatten deltog Peter Andersson, LRF Halland; Peter Borring, LRF Östergötland; Monica Didriksson, LRF Västra Götaland och Annika Bergman, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att säkra
finansieringen av gymnasial vuxenutbildning inom naturbruk samt

att

med bifall till intentionerna i motionens andra och tredje yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utföra en behovsinventering av utbildning att använda till
grund för det fortsatta påverkansarbetet.

(voteringsresultat 91-45-0-14, bilaga § 22.59 LRF-upa-id/17)
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Yttrande 60 Medlemmars hälsa
(Mälardalen 2)
I debatten deltog Jenny Höglund, LRF Mälardalen; Per Pettersson, LRF Mälardalen;
Håkan Persson, LRF Västra Götaland; Marianne Andersson, LRF Skåne; Mikael Bäckström, förbundsstyrelsen; Lennart Bogren, LRF Västra Götaland; Catharina Rudolphson, LRF Mälardalen och Gunilla Kjellsson, LRF Västernorrland.
Stämman beslutade:
att

§ 23

avslå motionen att undersöka möjligheten att LRF tecknar avtal med en
rikstäckande företagshälsovård för LRFs medlemmar. (voteringsresultat 73-590-18, bilaga § 22.60 LRF-upa-id/17)
Övriga ärenden

Tid och plats för ordinarie stämmor år 2018
Anmäldes att riksförbundsstyrelsen beslutat att 2018 års stämmor hålls på Sånga-Säby
Hotell & Konferens tiden 29-30 maj 2018.
Kristoffer Kullingsjö, LRF Västra Götaland, och Palle Borgström, förbundsstyrelsen,
yttrade sig i ärendet.
We Effect
Lotta Folkesson, förbundsstyrelsen, informerade om We Effects arbete och om möjligheten att i samband med stämman skänka pengar. Insamlingen gav 80 280 kronor, varav
40 140 från Landshypotek.
Årets spjutspetsföretag
Ebba Lindsö, juryns ordförande, delade ut priset som Årets spjutspetsföretag på 100 000
kr till Emil och Therese Olsson, Slätte Gård, Töreboda. De framförde sitt tack.
LRFs guldnål
Förbundsordföranden delade ut LRFs guldnål till Arne Lindström, Gunilla Nordberg
och Henrik Wahlberg. I samband med avtackningen av Helena Jonsson som förbundsordförande tilldelades också hon LRFs guldnål, av vice ordförande Åsa Odell. Guldnålsmottagarna framförde sina tack.
§ 24

Stämmornas avslutande

Förbundsordföranden tackade avgående ledamöter i valberedningen, Stig-Erik Carlsson
(ordförande) och Christina Dahl, samt avgående ledamöter i styrelsen, Sven Norup och
Annika Bergman. Dessa framförde sina tack.
Avgående förbundsordförande Helena Jonsson tackades av Åsa Odell, vice ordförande
samt Arne Lindström, som representant för regionerna och Åke Hantoft, som representant för organisationsmedlemmarna.
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Avgående förbundsordförande Helena Jonsson framförde sitt varmaste tack, tackade
särskilt sin make Göran Johansson och lämnade över ordförandeklubban till Palle Borgström, tillträdande förbundsordförande.
Tillträdande förbundsordföranden framförde sitt tack till avgående förbundsordförande
och till presidiet.
Tillträdande förbundsordföranden förklarade 2017 års stämmor med Lantbrukarnas
Riksförbund ideell förening respektive förening u p a avslutade.

Johnas Rundgren
Ordförande
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Vice ordförande
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Sekreterare
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