LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND

RIKSFÖRBUNDSSTÄMMAN 2019
PROTOKOLL

LRF FÖRENING UPA/ LRF IDEELL FÖRENING

2019-05-21--22

Plats: Sånga-Säby Hotell & Konferens, Färingsö

§1

Stämmornas öppnande

Förbundsordförande Palle Borgström hälsade fullmäktige och övriga deltagare välkomna och förklarade 2019 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 Mellersta Ådalens LRF-avdelning. Lokalavdelningens tack framfördes av
Joakim Pettersson och Caroline Näslund, som också presenterade avdelningens verksamhet.
§2

Val av ordförande vid stämman jämte en eller flera vice
ordförande

Viktoria Josefsson, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att välja följande presidium:
Johnas Rundgren, Västerås, ordförande
Carola Gunnarsson, Möklinta, vice ordförande
§3

Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare

Anmäldes att riksförbundsstyrelsen utsett Peter Lundberg till sekreterare och
Lizette Wahlberg till protokollsekreterare.
§4

Fastställande av röstlängd

Stämman beslutade att fastställa röstlängden omfattande 149 fullmäktige. (Bilaga § 4a
LRF-upa-id/19)
§5

Fastställande av föredragningslista

Stämman beslutade att fastställa föredragningslistan med tillägg av ett förslag till
stämmouttalande från riksförbundsstyrelsen som § 21b och att därmed flytta ärendet De
gröna näringarnas klimat- och hållbarhetsstrategi till § 21c.
§6

Fastställande av arbetsordning

Viktoria Josefsson föredrog valberedningens förslag.
Eva Karin Hempel, LRF Skåne yttrade sig i ärendet.
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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, Simon Wancke och
Elisabeth Hidén.
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 riksförbundsstyrelsen, 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 ledamot av
riksförbundsstyrelsen utökad talartid.
§7

Val av beredningsutskott

Viktoria Josefsson föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:
att

välja Heléne Gunnarson, Arla Foods (omval) och Per Willén, LRF Örebro
(nyval) till beredningsutskott för stämman 2019 och fram till 2020 års stämma
samt

att

utse Inger-Lise Sjöström, Arla Foods som ersättare för Heléne Gunnarson
2019-05-22.
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§8

Val av protokolljusterare och rösträknare

Viktoria Josefsson föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:
att

till protokolljusterare utse Marit Bohlin, LRF Östergötland och
Henrik Wahlberg, Lantmännen,

att

till ersättare utse Christina Birger, LRF Mälardalen och Per-Anders Hansson,
Mellanskog,

att

till rösträknare utse Robert Larsson, LRF och Susanne Öberg, LRF samt

att

till ersättare utse Anna Werbitsch Arnell, LRF och Petter Engström, 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 2018. Anförande av
ordförande Palle Borgström hölls inför stämmans öppnande. (Bilaga § 10a-b LRF-upaid/19).
I debatten deltog Eva Karin Hempel, LRF Skåne och Per Pettersson, LRF Mälardalen.
Stämman beslutade att med godkännande lägga redovisningarna till handlingarna.
§ 11

Anmälan av revisorernas berättelse och koncernrevisionsberättelse

Erik Albenius, auktoriserad revisor och Tore Holmefalk, förtroendevald revisor redogjorde för revisionsarbetet och föredrog revisorernas berättelse över verksamhetsåret
2018.
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 6 321 567 000 kr och moderföretagets balansomslutning är 472 650 000 kr samt
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att

§ 13

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i LRF
ideell förening där balansomslutningen är 192 006 000 kr.
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 144 519 314,63 kr balanseras i ny
räkning samt

att

underskottet i LRF förening u p a om 17 076 561,00 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 2018 års verksamhet.
§ 15

Bestämmande av ersättning till förtroendevalda och revisorer

Viktoria Josefsson, valberedningens ordförande, redogjorde för valberedningens arbete
och föredrog valberedningens förslag (§ 15a-c). Anders Richardsson föredrog beredningsutskottets förslag (§ 15d).
Stämman beslutade
att

samtliga förändringar av arvoden träder i kraft den 1 januari 2020 samt

att

ersättning för uppdrag inom Lantbrukarnas Riksförbund ska utgå enligt nedan:

a) Årliga arvoden till ledamöter i riksförbundsstyrelsen och revisorer
Förbundsordförande – 24 inkomstbasbelopp.
Timarvode därutöver utgår inte.
Ställföreträdande förbundsordförande – 8 inkomstbasbelopp.
De fasta mötesplatser som ställföreträdande förbundsordförande förväntas delta i (styrelsens möten inklusive strategiskt forum, styrelseresa och affärsdagar, presidiets möten, riksförbundsråd/regionala råd/branschråd och riksförbundsstämma) samt medlemskontakter på distans täcks av det fasta arvodet. Vid övriga förrättningar utgår timarvode.
Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen – 4 inkomstbasbelopp.
De fasta mötesplatser som ledamot förväntas delta i (styrelsens möten inklusive strategiskt forum, styrelseresa och affärsdagar, riksförbundsråd/regionala råd/branschråd och
riksförbundsstämma) samt medlemskontakter på distans täcks av det fasta arvodet. Vid
övriga förrättningar utgår timarvode.
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Därutöver får riksförbundsstyrelsen disponera upp till åtta inkomstbasbelopp efter beslutad arbetsfördelning inom styrelsen. I denna summa är ersättningar för uppdrag i
LRFs branschdelegationer inkluderade.
Tjänstgörande revisorer, ej yrkesrevisorer – 0,6 inkomstbasbelopp.
Därutöver utgår timarvode.
Personalrepresentant i riksförbundsstyrelsen – 0,5 inkomstbasbelopp.
Samtliga arvoden och ersättningar som ledamöterna uppbär för uppdrag beslutade av
riksförbundsstämma och riksförbundsstyrelse ska redovisas inför kommande riksförbundsstämma.
För de ledamöter som väljer att bo i lägenhet istället för på hotell i Stockholm utgår ett
bruttotillägg till det fasta arvodet på 64 000 kronor per år. För förbundsordförande utgår
ett nettotillägg till arvodet som motsvarar den marknadshyra som ordföranden betalar
för den lägenhet som LEAB tillhandahåller.
För yrkesrevisorer utgår ersättning i särskild ordning.
Ovanstående ska tillämpas så att årliga arvoden får uttas endast i ett av företagen LRF
ideell förening och LRF förening u p a.
b) Dagarvoden
Dagarvode utgår för såväl sammanträdes- och förrättningstid som restid med
följande belopp exklusive sociala avgifter:
Tid
Ersättning

1-13 timmar
239 kr/timme

14-24 timmar
3 346 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

0,4 inkomstbasbelopp
0,2 inkomstbasbelopp
0,2 inkomstbasbelopp
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§ 16

Fastställande av antal samt val till riksförbundsstyrelsen

Viktoria Josefsson, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag
rörande antalet ledamöter i riksförbundsstyrelsen.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:
att

välja en riksförbundsstyrelse med tolv ledamöter.

Viktoria Josefsson, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag till
ledamöter i riksförbundsstyrelsen.
De av valberedningen föreslagna presenterade sig.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:
att

till ledamöter i riksförbundsstyrelsen, för mandatperioden 2019-2021,
välja följande:
Palle Borgström, Älvängen
Mikael Bäckström, Aneby
Lotta Folkesson, Vännäs
Mikaela Johnsson, Hamneda
Marcus Söderlind, Habo
Lena Åsheim, Kristianstad

att

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

till ledamot i riksförbundsstyrelsen, för mandatperioden 2019-2020, välja:
Paul Christensson, Brastad

(nyval)

Personalrepresentanter är för närvarande Anders Johannesson, SACO och
Kristina Bengtsson, Unionen.
§ 17

Val av styrelseordförande, tillika förbundsordförande

Viktoria Josefsson föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag att som styrelsens ordförande och
tillika förbundsordförande omvälja Palle Borgström. Valet avser stadgeenligt ett år fram
till och med 2020 års stämma.
§ 18

Val av revisorer jämte suppleanter

Viktoria Josefsson föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag:
att

som ordinarie revisorer för tiden till och med riksförbundsstämman 2020 utse
Anders Ramström, Sunne (omval) och Tore Holmefalk, Glommen (omval),
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att

som revisorssuppleanter utse Carl-Olov Holmström, Ljung (omval) och
Marianne Andersson, Trelleborg (nyval),

att

som auktoriserad revisor utse Erik Albenius, Pwc (omval) samt

att

som suppleant för auktoriserad revisor utse Jens Persson, Pwc (omval).

§ 19

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

Anders Richardsson föredrog beredningsutskottets förslag rörande antalet ledamöter i
valberedningen.
Stämman beslutade enligt beredningsutskottets förslag:
att

välja en valberedning med nio ledamöter.

Anders Richardsson föredrog beredningsutskottets förslag till ledamöter i valberedningen.
Stämman beslutade enligt beredningsutskottets förslag:
att

till ledamöter i valberedningen, för mandatperioden 2019-2021, välja följande:
Lars Gezelius, Vedum
Torgny Hardselius, Sjulsmark
Christian Horn, Åryd
Kjell Svegrup, Härslöv
Marita Wolf, Rimforsa

att

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

till ledamot i valberedningen, för mandatperioden 2019-2020, välja:
Leif Karlsson, Kungsgården

(nyval)

Anders Richardsson föredrog beredningsutskottets förslag till ordförande i valberedningen.
Stämman beslutade enligt beredningsutskottets förslag:
att
§ 20

till ordförande i valberedningen välja Viktoria Josefsson (omval).
Fördelning av fullmäktige för organisationsmedlemmarna
vid nästa ordinarie stämma

Stämman beslutade:
att

anta styrelsens förslag nedan till fördelning av 45 fullmäktige samt
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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
Gäsene Mejeriförening
Norrmejerier
Skånemejerier
Skånesemin
Växa Sverige
Grupp 2 Kött
Scan AB
Danish Crown
Grisföretagarna
Grupp 3 Växtodling
Lantmännen
Swedish Agro
Stärkelsen
Frö- och oljeväxtodlarna
Betodlarna
Grupp 4 Skog
Mellanskog
Norrskog
Norra Skogsägarna
Södra Skogsägarna
Grupp 5 Övriga
Swedbank
Landshypotek
Länsförsäkringar
GRO
Sveriges Maskinringar

§ 21

1
6
1
0
1
1
1
1
3
2
1
7
1
1
1
1
3
1
1
4
1
2
1
2
1

Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till
riksförbundsstämman

a) LRFs medlemsavgift år 2020 (LRF ideell förening)
Stämman beslutade:
att

fastställa medlemsavgiften i LRF ideell förening 2020 för alla medlemmar
till 280 kr.

b) Uttalande vid riksförbundsstämman
Förbundsordförande Palle Borgström kommenterade riksförbundsstyrelsen förslag till
stämmouttalande om vildsvin och viltskador.
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I debatten deltog Lars Ahlin, LRF Jämtland; Karin Broström, LRF Mälardalen; Johan
Lagerholm, LRF Södermanland; Hans Berggren, Södra Skogsägarna; Jenny Karlsson,
LRF Norrbotten; Anders Friberg, LRF Jönköping; Håkan Lundgren, LRF Sydost; Hans
Nilsson, LRF Sydost; Håkan Persson, LRF Västra Götaland; Hans Ramel, LRF Skåne;
Per Pettersson, LRF Mälardalen; Lena Ek, Södra Skogsägarna; Palle Borgström, förbundsordförande och Åsa Odell, vice ordförande.
Stämman beslutade
att

efter behandling i beredningsutskottet anta stämmouttalandet. (Bilaga § 21b
LRF-upa-id/19)

c) De gröna näringarnas klimat- och hållbarhetsstrategi
Förbundsordförande Palle Borgström kommenterade riksförbundsstyrelsens förslag att
initiera ett framåtsyftande hållbarhetsarbete med utgångspunkt i LRFs övergripande
miljöpolicy, antagen 2018.
I debatten deltog Lars Ahlin, LRF Jämtland; Emilia Astrenius Widerström; LRF
Ungdomen; Inger-Lise Sjöström, Arla Foods; Peter Borring, LRF Östergötland; Per
Lindahl, Lantmännen; Anders Richardsson, LRF Halland; Marcus Holmgren, LRF
Västra Götaland; Lena Ek, Södra Skogsägarna; Per-Göran Sigfridsson, LRF Sydost;
Lars Hellander, Sveriges Biodlares Riksförbund; Jenny Karlsson, LRF Norrbotten;
Marita Wolf, Växa Sverige; Anita Persson, Skånesemin och Palle Borgström,
förbundsordförande.
Stämman beslutade:
att

§ 22

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att under det kommande året anta hållbarhetsmål för de gröna näringarna, som sätter det aktiva brukandet i centrum, som
stärker konkurrenskraften och som ger LRF en möjlighet att vara drivande i
hållbarhetsdebatten.
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 Klimatdebatten (Skåne 1 och Sydost 7)
I debatten deltog Hans Ramel, LRF Skåne; Eva Karin Hempel, LRF Skåne; Lars
Törner, LRF Skåne och Lena Åsheim, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att inom
ramen för Tänk om-projektet vidareutveckla informationsarbetet om klimat och
hållbarhet med medlemmar, konsumenter och allmänhet som målgrupp samt
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att

bifalla yrkandet från LRF Sydost och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att vidareförmedla förslaget om LRF Samköps främjande av lantbrukets och skogsbrukets klimatomställning.

Yttrande 2 Fossilfria drivmedel och konkurrenskraft
(Dalarna 2, Västra Götaland 4, Västra Götaland 5 och Östergötland 5)
I debatten deltog Peter Borring, LRF Östergötland; Pål Börjesson, Södra Skogsägarna
och Andreas Nypelius, LRF Gotland.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionernas intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att kombinera omställning till minskat fossilberoende med förbättrad konkurrenskraft samt

att

motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 3 Betalt för nettokolinlagring (Mälardalen 6)
I debatten deltog Tomas Olsson, LRF Mälardalen; Pål Börjesson, Södra Skogsägarna;
Lena Ek, Södra Skogsägarna; Marit Bohlin, LRF Östergötland; Catharina Rudolphson,
LRF Mälardalen och Lena Åsheim, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

avslå motionen avseende utredning hur svenska lantbrukare kan få ersättning för
ökad inlagring av kol i marken samt

att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört avseende kommunikation om kolinlagring i livsmedelsproduktion.

(Voteringsresultat 119-27-0-3, bilaga § 22.3 LRF-upa-id/19)
Yttrande 4 Faktagranskning om de gröna näringarna (Sydost 9)
I debatten deltog Ida Oderstål, LRF Västerbotten; Frida Wännman Kvantenå, LRF
Västra Götaland; Peter Borring, LRF Östergötland; Marcus Holmgren, LRF Västra
Götaland; Björn Larsson, LRF Västra Götaland; Håkan Lundgren, LRF Sydost och
Lena Åsheim, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Stämman beslutade att fastställa en uppdaterad röstlängd omfattande 150 fullmäktige.
(Bilaga § 4b LRF-upa-id/19)
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Yttrande 5 Gå från skola till universitet (Skåne 3)
I debatten deltog Helena Rimfors, LRF Skåne; Camilla Hansson, LRF Skåne; Peter
Borring, LRF Östergötland; Fredrik Melin, LRF Mälardalen; Sara Helgstrand, förbundsstyrelsen; Anita Persson, Skånesemin; Eva Karin Hempel, LRF Skåne och Palle
Borgström, förbundsordförande
Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta långsiktigt och strategiskt med att ge
högskolor, universitet och andra lärosäten information, en relation och korrekt
fakta om svensk skogs- och livsmedelsproduktion och dess påverkan på miljö
och klimat samt

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att LRF i sin utbildningsstrategi också tar ett
samlat och strategiskt grepp rörande det näringspolitiska och opinionsbildande
arbetet gentemot olika högskolor och universitet.

Yttrande 6 Det svenska lantbruket i kursplaner (Västra Götaland 14)
I debatten deltog Erika Ingemarsson, LRF Halland; Sara Helgstrand, förbundsstyrelsen;
Frida Wännman Kvantenå, LRF Västra Götaland; Catharina Rudolphson, LRF Mälardalen och Jenny Karlsson, LRF Norrbotten.
Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att förståelsen för förutsättningarna för svensk livsmedelsproduktion ska vara en del i grundskolans kunskapskrav och därmed ingå i läroplanen och kursplanerna i såväl NO- som SO-ämnen
samt

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att skapa en grupp som arbetar för detta tillsammans med Skolverket.

(Voteringsresultat 68-77-2-3, bilaga § 22.6 LRF-upa-id/19)
Yttrande 7 Tillgänglighet och synliggörande av kunskap och information
(Örebro 1)
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
initiera ett arbete med att utveckla LRFs hemsida.

Yttrande 8 Kommunikationspolicy gällande barn/ungdomar i lantbruket
(Dalarna 1)
Anita Boman Daniels, LRF Dalarna yttrade sig i ärendet.
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Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 9 LRFs kommunikation till medlemmar och förtroendevalda
(Halland 3, Jämtland 5 och Södermanland 2)
I debatten deltog Cecilia Bengtsson, LRF Halland; Anton Öhrlund, LRF Västernorrland
och Lotta Folkesson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

bifalla LRF Södermanlands första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utvärdera och utveckla LRFs medlemskommunikation,

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att ta fram en ny digital kommunikationsplattform för att underlätta kommunikation och sprida information till
medlemmarna samt

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att nyttja LRF Ungdomen som testbädd under
utvecklingen av medlems- och organisationskommunikation.

Yttrande 10 Jämställdhet (Jönköping 7)
I debatten deltog Patrik Jönsson, LRF Jönköping; Lars Ahlin, LRF Jämtland; Alf
Johansson, Arla Foods; Karin Perers, Mellanskog och Lotta Folkesson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta fram
konkreta insatser och ytterligare stärka det arbete som bedrivs inom ramen för
LRFs jämställdhetsstrategi samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 11 Ungas engagemang (LRF Ungdomen 4)
I debatten deltog Anders Richardsson, LRF Halland och Simon Wancke, LRF
Ungdomen.
Stämman beslutade:
att

med bifall till intentionerna i motionens tredje yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utveckla utbildningserbjudandet till LRF Ungdomens förtroendevalda samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Yttrande 12 Utvecklingsfond för LRFs lokalavdelningar (Gävleborg 1)
Catarina Espmark, LRF Jämtland yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att

motionen anses bevarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 13 Bankernas årsavgift (Mälardalen 2)
I debatten deltog Fredrik Melin, LRF Mälardalen; Åsa Gustafsson, LRF Jämtland och
Lotta Folkesson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 14 Kriskassa för omsorgsärenden (Östergötland 3)
I debatten deltog Maria Hofvendahl Svensson, LRF Skåne; Peter Borring, LRF Östergötland; Lennart Bogren, Falköpings Mejeri och Marcus Söderlind, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

avslå motionen om att ta initiativ till och tillsammans med branschaktörerna utreda behov och funktion av en kriskassa för omsorgsärenden i syfte att stärka
omsorgsarbetet i hela landet samt

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta initiativet att tillsammans med branschorganisationerna se över hur LRFs omsorgsarbete kan organiseras och finansieras
i syfte att stärka omsorgsarbetet i hela landet.

Yttrande 15 Djurrättsextremister och straffvärde (Västra Götaland 8)
I debatten deltog Marcus Holmgren, LRF Västra Götaland; Maria Hofvendahl Svensson, LRF Skåne; Catharina Rudolphson, LRF Mälardalen; Jan Ehrensvärd, förbundsstyrelsen; Per Pettersson, LRF Mälardalen; Karin Perers, Mellanskog; Camilla Hansson,
LRF Skåne och Peter Borring, LRF Östergötland.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att intensifiera arbetet med att få till en översyn och höjning av straffsatserna för djurrättsrelaterade lagbrott,

att

motionens andra yrkande om att arbeta för att militant djurrättsextremism omfattas av terroristlagstiftningen anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen
anfört samt
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att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att undersöka om det är möjligt att genomföra
ett maskeringsförbud i Sverige.

Yttrande 16 Sätt stopp för ligorna (Sydost 8)
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 17 LRF och livsmedelsstrategin (Västra Götaland 1)
I debatten deltog Lennart Bogren, Falköpings Mejeri; Åsa Odell, vice ordförande; Hans
Ramel, LRF Skåne; Hans Wallemyr, Lantmännen; Pär Antonsson, LRF Västerbotten
och Håkan Nilsson, Arla Foods.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i ett
brett samhällsperspektiv redovisa vår självförsörjningsgrad så att hela Sverige
vaknar i denna fråga samt

att

med bifall till intentionerna i motionens andra yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta påverka politiker så att livsmedelsstrategin genomförs.

(Voteringsresultat 98-48-1-3, bilaga § 22.17 LRF-upa-id/19)
Yttrande 18 EU-stöd eller EU-ersättningar (Gotland 1)
I debatten deltog Anna Törnfelt, LRF Gotland; Åsa Odell, vice ordförande; Hans
Ramel, LRF Skåne; Glenn Oredsson, LRF Skåne; Andreas Nypelius, LRF Gotland;
Catharina Rudolphson, LRF Mälardalen och Lennart Bogren, Falköpings Mejeri.
Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att benämningarna av de olika
jordbruksstöden ändras till ersättning i kommande programperiod i CAP 20212027.

Yttrande 19 Främja nya landsbygdsföretag i jordbrukspolitiken
(LRF Ungdomen 3)
I debatten deltog Therese Åström, LRF Mälardalen; Karin Broström, LRF Mälardalen
och Sara Helgstrand, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att ta en tydligare ställning för nyföretagande
inom nya CAP samt
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att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 20 Torkastödet (Jämtland 1)
I debatten deltog Stefan Lennartsson, LRF Västra Götaland; Per-Göran Sigfridsson,
LRF Sydost och Åsa Odell, vice ordförande.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att framtida krisstöd ska omfatta alla berörda produktionsgrenar,

att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att framtida krisstöd betalas ut till fullo för enskilda företag och inte begränsas av andra stödregler samt

att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att stödutbetalande myndigheter samordnar sina register för att underlätta för
företagen.

Yttrande 21 Korrigering av kontrollavgift för slakt (Västra Götaland 2)
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att kontrollavgiften för slakt i Sverige fastläggs på EUs miniminivå.

Yttrande 22 Den nya djurskyddslagen (Södermanland 1)
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta arbeta för att
införandet av ny djurskyddslag bidrar till livsmedelsstrategins mål om ökad
svensk livsmedelsproduktion.

Yttrande 23 Rankinglista över Sveriges kommuner (Jönköping 6)
I debatten deltog Lars Ahlin, LRF Jämtland; Patrik Ohlsson, LRF Värmland; Marcus
Söderlind, förbundsstyrelsen; Eva Karin Hempel, LRF Skåne; Fredrik Persson, LRF
Sydost och Håkan Lundgren, LRF Sydost.
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 24 Hållbar representation (Jönköping 5)
I debatten deltog Mikael Wik, LRF Jönköping och Marcus Söderlind, förbundsstyrelsen.
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Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att lyfta
fram värdet av hållbar representation med svenska råvaror samt

att

avslå motionens yrkande att ta fram och distribuera ett upphandlingsunderlag
till svenska företag och arbeta för att göra det till norm.

Yttrande 25 Insekter – framtidens föda (Västra Götaland 6)
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens första yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att LRF
ska ställa sig positivt till att föda upp och använda insekter för humankonsumtion och som foder till livsmedelsproducerande djur samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 26 Times up för Roundup? (LRF Ungdomen 2 och Västra Götaland 3)
I debatten deltog Catharina Rudolphson, LRF Mälardalen och Lennart Nilsson,
förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

avslå motionens yrkande att LRFs växtodlingsdelegation redan nu tittar på och
tar fram en glyfosatstrategi så att vi ligger steget före om ett förbud inträder om
fyra år samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 27 Regler för nybyggnation på landsbygden (Jämtland 4)
I debatten deltog Camilla Hansson, LRF Skåne och Eva Karin Hempel, LRF Skåne.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att strandskyddets utformning förändras så att det finns större möjligheter att bevilja
dispenser,

att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att utformningen av regler för bygglov förändras så att varje kommun i större utsträckning
själv kan fatta beslut om undantag och dispenser samt
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att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utreda
vilka förändringar som behövs i miljöbalkens bestämmelser till skydd för brukningsvärd jordbruksmark eller i andra regelverk för att åstadkomma ett för
markägare och företag ändamålsenligt skydd av jordbruksmarken och arbeta
för att dessa genomförs.

Yttrande 28 Jordförvärvslagen (Halland 4)
I debatten deltog Anders Richardsson, LRF Halland och Jan Ehrensvärd, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

avslå motionen att genomföra en omfattande utredning om hur jordförvärvslagen kan utvecklas och uppdateras för att på bästa sätt passa vår medlemskår
samt

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att sammanställa hur de undantag som finns används och vilka konsekvenser de får för LRFs medlemmar.

Yttrande 29 Minerallagen och medlemmarna
(Västra Götaland 11 och Östergötland 2)
I debatten deltog Peter Borring, LRF Östergötland; Anders Friberg, LRF Jönköping;
Anders Rolfsson, LRF Skåne; Åsa Gustafsson, LRF Jämtland; Jenny Karlsson, LRF
Norrbotten; Håkan Lundgren, LRF Sydost och Jan Ehrensvärd, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att minerallagstiftningen förändras
så att markägarens ställning stärks när det gäller prospektering och gruvbrytning
samt

att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att Bergsstaten och SGU får förändrade regleringsbrev i en riktning som gynnar LRFs medlemmars intressen.

Yttrande 30 Lantmäteriets monopolställning (Jönköping 8)
Håkan Persson, LRF Västra Götaland yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att

avslå motionens första yrkande att LRF arbetar för ett kontrollorgan som
kontrollerar Lantmäteriet samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Yttrande 31 Äganderätt – inte detsamma som ersättningsrätt (Dalarna 4)
I debatten deltog Andreas Nypelius, LRF Gotland; Bengt Halvarsson, LRF Dalarna;
Patrik Ohlsson, LRF Värmland och Sven Erik Hammar, vice ordförande.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att LRFs äganderättsarbete
fokuseras på att värna ägande-, brukande- och förfoganderätten, där markägaren
inte tvångsvis ska kunna tvingas överlåta sin mark eller tvingas till restriktioner
från normalt brukande.

Yttrande 32 Ersättning vid rådighetsinskränkningar
(Sydost 10 och Västra Götaland 7)
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionen från LRF Sydost och till intentionerna i motionen från
LRF Västra Götaland uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i förestående utlovad
äganderättsutredning arbeta för att ordet miljöskydd i 2 kap 15 § 3 st RF preciseras på sådant sätt att de areella näringarnas pågående markanvändning i framtiden kommer att omfattas av 2 kap 15 § 2 st RF,

att

bifalla motionen från LRF Sydost och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i sitt
nationella påverkansarbete i övrigt fortsatt arbeta för att kostnaden för miljöåtgärder alltid ska utgå från förhållandet på den enskilda markägarens sida samt

att

motionerna i övrigt anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 33 Intrångsersättningar vid ledningsdragning (Västra Götaland 9)
Anders Richardsson, LRF Halland yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionens första yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att tillskriva Energimarknadsinspektionen om att en ny oberoende utredning görs av
standardkostnaderna i regionnätet samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 34 Bondens åker – allmän egendom (Östergötland 6)
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
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Yttrande 35 Intrång – hur mycket ska man tåla? (Östergötland 7)
I debatten deltog Johan Stegard, LRF Västra Götaland; Camilla Hansson, LRF Skåne;
Magnus Svensson, LRF Östergötland; Lennart Bogren, Falköpings Mejeri; Fredrik
Melin, LRF Mälardalen; Martin Moraeus, förbundsstyrelsen; Anders Rolfsson, LRF
Skåne och Bengt Halvarsson, LRF Dalarna.
Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att markägare som är direkt berörda av intrång dels ska få skälig ersättning för nedlagd arbetstid, dels beredas
möjlighet till ett betalt ombud i ett tidigt skede.

Yttrande 36 Nedmontering av Telia Soneras kopparnät (Västra Götaland 10)
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att med kraft driva frågan
att nedmonteringen av kopparnätet ska inbegripa borttagande av all tillhörande
utrustning.

Yttrande 37 Vasaloppet – riksintresse för friluftsliv (Dalarna 3)
Bengt Halvarsson, LRF Dalarna yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att en rutin
utformas vid bildande av riksintressen innebärande att markägare eller markägarorganisationer informeras och ges rätt att yttra sig under processen.

Yttrande 38 Framtidssäkra allemansrätten (Halland 2)
I debatten deltog Glenn Oredsson, LRF Skåne; Martin Moraeus, förbundsstyrelsen;
Lena Ek, Södra Skogsägarna; Per Pettersson, LRF Mälardalen; Erika Ingemarsson, LRF
Halland och Hans Ramel, LRF Skåne.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för en förändring
av allemansrätten så att den inte ska gälla för den person eller organisation som
bedriver vinstdrivande verksamhet på annans mark.

(Voteringsresultat 117-21-4-8, bilaga § 22.38 LRF-upa-id/19)
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Yttrande 39 Rimlig ansvarsfördelning vid skötsel av större vattendrag (Sydost 6)
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att de frågor som lyfts i motionen behandlas i en statlig utredning av markavvattning.

Yttrande 40 Biotopskydd (Jämtland 2)
I debatten deltog Lars Ahlin, LRF Jämtland; Johan Christensson, LRF Västra Götaland;
Bengt Halvarsson, LRF Dalarna; Håkan Nilsson, Arla Foods; Fredrik Olsson, LRF
Sydost; Martin Moraeus, förbundsstyrelsen och Henrik Svensson, LRF Jönköping.
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

(Voteringsresultat 100-36-4-10, bilaga § 22.40 LRF-upa-id/19)
Yttrande 41 Lönsamhet i skogen (Östergötland 4)
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsätta
arbeta för ökad lönsamhet i privatskogsbruket genom hög ersättning och att
skapa bästa möjliga förutsättningar för ett fritt, lönsamt och hållbart familjeskogsbruk för LRFs och skogsägarföreningarnas medlemmar.

Yttrande 42 Åtgärder mot granbarkborrens utbredning (Värmland 2)
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 43 Andelstalsberäkning av vägar vid naturreservatsbildningar
(Värmland 1)
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att, utifrån
utrett behov, arbeta för att den som är huvudman för reservatet vid en naturreservatsbildning ska ta ett proportionellt ansvar för skötselkostnaderna för samfällda vägar och andra gemensamhetsanläggningar som normalt åtminstone
motsvarar andelar för mark som används för skogsproduktion.
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Yttrande 44 Vildsvin (Sydost 3)
I debatten deltog Håkan Lundgren, LRF Sydost; Hans Nilsson, LRF Sydost; Emilia
Astrenius Widerström, LRF Ungdomen; Åsa Sikberg, LRF Mälardalen; Håkan Nilsson,
Arla Foods; Bo Munter, LRF Sydost; Gudrun Haglund-Eriksson, LRF Örebro och
Lennart Bogren, Falköpings Mejeri.
Stämman beslutade:
att

motionens första yrkande anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen
anfört,

att

avslå motionens andra yrkande om att staten ska ersätta skador av vildsvin,

att

bifalla motionens tredje yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt
bedriva opinionsarbete om samhällets kostnader för vilttrafikolyckor,

att

med bifall till intentionerna i motionens fjärde yrkande uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt följa upp, påpeka brister i genomförandet och föreslå nya
deluppdrag inom Svenska Jägareförbundets så kallade allmänna uppdrag samt

att

bifalla motionens sjätte yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt
informera och bedriva opinionsarbete om riskerna för att jordbruksföretag läggs
ned i skogslandskapet på grund av vildsvin och om de miljökonsekvenser en
sådan utarmning av landskapet medför.

Yttrande 45 Beräkning och inventering av viltskador
(Jönköping 3, LRF Ungdomen 1, Mälardalen 5 och Östergötland 1)
I debatten deltog Åsa Sikberg, LRF Mälardalen; Gunilla Aschan, Lantmännen; Anders
Friberg, LRF Jönköping; Lena Ek, Södra Skogsägarna; Bo Munter, LRF Sydost och
Mikael Bäckström, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen från LRF Östergötland och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
arbeta för att beräkningsverktyg för att beskriva kostnader för viltskador blir tillgängliga för den enskilda,

att

med bifall till intentionerna i första yrkandet i motionen från LRF Ungdomen
uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att inventeringsmetoder och
statistik över viltskador i jordbruket utvecklas, men inte i form av en enklare
inventeringsmetod för gårdsbruk,

att

bifalla andra yrkandet motionen från LRF Ungdomen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att ta fram en gemensam toleransnivå för viltskada
i jordbruket,
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att

bifalla tredje yrkandet i motionen från LRF Ungdomen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att Naturvårdsverket tar hänsyn till acceptabel
viltskada i jordbruket i förvaltningen av klövviltet,

att

det första yrkandet i motionen från LRF Jönköping anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört om utökade resurser för vilt- och jaktfrågor,

att

det andra yrkandet i motionen från LRF Jönköping anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört om arbete för att initiera inhämtning av viltskadestatistik och om redovisad kostnad för vilttrafikolyckor med vildsvin,

att

det tredje yrkandet i motionen från LRF Jönköping anses besvarat med vad riksförbundsstyrelsen anfört om nya, gällande regler för så kallad åtelkamera, rörlig
belysning och mörkerriktmedel,

att

bifalla det fjärde yrkandet i motionen från LRF Jönköping och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för forskning om viltskador, system för inventering av
viltskador i jordbruket och om fjärranalys av viltskador, arbetet kommer dock
inte att kunna vara klart under 2020,

att

avslå det femte yrkandet i motionen från LRF Jönköping om att kommersiell
jakt på vildsvin endast ska vara tillåten i hägn samt

att

att bifalla motionen från LRF Mälardalen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att arbeta för att initiera forskning om mätning av viltskador.

Yttrande 46 Utfodring av klövvilt (Mälardalen 4 och Västra Götaland 12)
I debatten deltog Anders Friberg, LRF Jönköping; Fredrik Melin, LRF Mälardalen;
Mikaela Johnsson, LRF Sydost; Hans Nilsson, LRF Sydost och Lennart Nilsson,
förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

bifalla motionen från LRF Västra Götaland och uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att fortsatt arbeta för ett införande av regler som begränsar utfodringen av klövvilt samt

att

avslå motionen från LRF Mälardalen att arbeta för att utfodring av allt klövvilt
blir förbjudet.

Yttrande 47 Jakttider på vildsvin (Västra Götaland 13)
Stämman beslutade:
att

avslå motionen och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för följande mer
effektiva jakttidsförslag:
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Skyddsjakt:
Vildsvin får jagas, om det behövs för att förhindra skada i
lantbruket 1 juli-30 juni.
Allmän jakt
Vildsvin hela landet 16 april-15 februari
Vildsvin – årsunge hela landet 1 juli-30 juni
Yttrande 48 Ändra regelverket för fällfångst (Jönköping 2)
I debatten deltog Anders Friberg, LRF Jönköping och Mikael Bäckström, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att aktivt arbeta för att få ett förenklat regelverk
för fällfångst av vildsvin, för att bidra i arbetet att ta fram effektiva vildsvinsfällor samt

att

bifalla motionens andra yrkande och uppdra åt riksförbundsstyrelsen att fortsatt
arbeta för information om användning av fälla vid skyddsjakt på vildsvin.

Yttrande 49 Minska vildsvinsstammen (Sydost 1)
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 50 Stoppa vildsvinsinvasionen (Sydost 2)
Stämman beslutade:
att

avslå motionens yrkande att länsstyrelsen ska anställa professionella jägare för
att skjuta ned vildsvinsstammen till acceptabel nivå samt

att

med bifall till intentionerna i motionens yrkande om skottpengar uppdra åt riksförbundsstyrelsen att undersöka möjligheterna till ett begränsat pilotprojekt om
skottpengar på vildsvin.

Yttrande 51 Vildsvinsproblematiken (Sydost 4)
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för en reviderad, skarp och tydlig Nationell förvaltningsplan för vildsvin,

att

avslå yrkandet om statligt finansierade, jaktkunniga personer som kan hjälpa
markägare med fällfångst av vildsvin samt
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att

avslå yrkandet att den nationella handlingsplanen (Naturvårdsverkets Nationella
förvaltningsplan för vildsvin) ska redovisas den 1 oktober 2019.

Yttrande 52 Viltet i skogs- och mellanbygder (Sydost 5)
Per Pettersson, LRF Mälardalen yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att i vildsvinsfrågan fortsatt arbeta med politiskt påverkansarbete mot myndigheter och
för att nå målen i livsmedelsstrategin.

Yttrande 53 DNA-test av vildsvin (Jönköping 4)
Håkan Persson, LRF Västra Götaland yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att

avslå motionen om att arbeta för att staten ska genomföra genetiska analyser av
vildsvin.

Yttrande 54 Viltskadors hantering i jordbruksarrendeförhållanden (Halland 5)
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för att fler jordbruksarrendeavtal innehåller klausuler som reglerar ersättning
och ansvarsfördelning för viltskador.

Yttrande 55 Fungerande älgförvaltning (Jönköping 1)
I debatten deltog Anders Friberg, LRF Jönköping; Lars Ahlin, LRF Jämtland; Lena Ek,
Södra Skogsägarna; Bo Munter, LRF Sydost och Lennart Nilsson, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att
undersöka möjligheten att initiera en utbildning för ÄSO-styrelser.

Yttrande 56 Neutral företagsbeskattning och SGI (Skåne 2)
I debatten deltog Eva Karin Hempel, LRF Skåne och Jan Ehrensvärd, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
med dessa skattefrågor.
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Yttrande 57 Statlig lånegaranti (Norrbotten 2)
I debatten deltog Peter Borring, LRF Östergötland; Jenny Karlsson, LRF Norrbotten;
Joakim Borgs, förbundsstyrelsen och Hans Wallemyr, Lantmännen.
Stämman beslutade:
att

avslå motionen om att arbeta för en statlig lånegaranti inom jordbruket.

(Voteringsresultat 98-38-3-11, bilaga 22.57 LRF-upa-id/19)
Yttrande 58 Kapital- och ägarskiftesfrågor i samverkan (Mälardalen 1)
I debatten deltog Catharina Rudolphson, LRF Mälardalen; Joakim Borgs, förbundsstyrelsen; Eva Karin Hempel, LRF Skåne och Per Pettersson, LRF Mälardalen.
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

(Voteringsresultat 90-47-2-11, bilaga § 22.58 LRF-upa-id/19)
Yttrande 59 Mörka medeltidens återkomst (Jämtland 3)
Per Pettersson, LRF Mälardalen yttrade sig i ärendet.
Stämman beslutade:
att

med bifall till motionens intentioner uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta
för lokala samråd i samband med pilotstudien om förvaltning av kommunal
belysning på statlig väg samt

att

motionen i övrigt anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Yttrande 60 Vägstandard (Norrbotten 1)
I debatten deltog Patrik Ohlsson, LRF Värmland; Jenny Karlsson, LRF Norrbotten;
Fredrik Melin, LRF Mälardalen; Lars Ahlin, LRF Jämtland; Bengt Halvarsson, LRF
Dalarna; Helena Ågren, Norrmejerier och Joakim Borgs, förbundsstyrelsen.
Stämman beslutade:
att

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

(Voteringsresultat 73-63-1-13, bilaga § 22.60 LRF-upa-id/19)

25(27)

PROTOKOLL
2019-05-21--22

Yttrande 61 Vajer- och balkräcken (Mälardalen 3)
I debatten deltog Jeanette Blackert, LRF Östergötland; Per Pettersson, LRF Mälardalen;
Joakim Borgs, förbundsstyrelsen och Peter Borring, LRF Östergötland.
Stämman beslutade:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att arbeta för att Trafikverket inrättar obligatoriska lokala samråd med LRF och åkerinäringen gällande vajer- och balkräcken
samt andra trafiksäkerhetsåtgärder.

Yttrande 62 Problem med farthinder i städerna med dålig luft och onödigt
slitage som följd (Halland 1)
Stämman beslutade:
att
§ 23

motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.
Övriga ärenden

Tid och plats för ordinarie stämmor år 2020
Anmäldes att riksförbundsstyrelsen beslutat att 2020 års stämmor hålls på Sånga-Säby
Hotell & Konferens den 26-27 maj 2020.
We Effect
Lotta Folkesson, förbundsstyrelsen, informerade om We Effects arbete och om möjligheten att i samband med stämman skänka pengar. Insamlingen gav 19 133 kronor.
LRFs guldnål
Förbundsordföranden delade ut LRFs guldnål till Marianne Andersson, Åke Hantoft,
Thomas Lundgren och Anders Källström. Guldnålsmottagarna framförde sina tack.
Mats Blomberg mottar sin guldnål på Södra Skogsägarnas stämma.
Avtackningar
Förbundsordföranden tackade avgående ledamot i valberedningen Sten Olsson, avgående
ledamöter i styrelsen Sven Erik Hammar och Sara Helgstrand samt avgående VD och
koncernchef Anders Källström. Dessa framförde sina tack.
Valberedningens övriga avgående ledamöter Katarina Weber och Marie-Louise Åhsell var
inte på plats.
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§ 24

Stämmornas avslutande

Förbundsordföranden framförde sitt tack till stämmans presidium och till all personal
som arbetat med förberedelserna och genomförandet av riksförbundsstämmorna.
Åsa Odell, vice ordförande framförde styrelsens och medlemmarnas tack till förbundsordföranden.
Förbundsordföranden förklarade 2019 års stämmor med Lantbrukarnas Riksförbund
ideell förening respektive förening u p a avslutade.

Johnas Rundgren
Ordförande

Carola Gunnarsson
Vice ordförande

Peter Lundberg
Sekreterare

Lizette Wahlberg
Protokollsekreterare

Justeras

Marit Bohlin

Henrik Wahlberg
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