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LANTBRUKARNAS 
RIKSFÖRBUND 
 

 

PROTOKOLL NR 1 2023 

 

2023 01 12 

 

 

 

Styrelsemöte för Ringamåla- lokalavdelning 

Tid 18:30  

Plats Högaböke  

Närvarande Håkan Alfredsson,  

Uno Alfredsson 

Henrik Svensson 

Elna Karlsson 

Mats Edvardsson 

Thomas Pettersson 

Karin ek 

Lars Berg 

 

Daniel Olsson ,Sammankallande valberedningen 

 

Övriga                                     

Arvid Edvardsson   

Nils Henriksson  

  

Förhinder  

 

 

 

 
 

§ 1     Öppnande 

Ordförande Håkan Alfredsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

 

§ 2     Val av justerare  

Lars Berg valdes till att justera dagens protokoll 

§ 3     Sekreterare 

Henrik Svensson  

 

§ 4     Godkännande av föredragningslista 

Styrelsen godkände föredragningslistan 

 

§ 5     Lokal omvärldsbevakning 

Dem har kallat till möte om kraftledningen, mötet skall hållas i Gäddviksås. 
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Kraftledningens gatbredd beräknas till 40 meter, LRF har försökt ändra på 

ersättning till markägare men ej lyckats.    

  

§ 6     Nya medlemmar 

7 st medlemmar har lämnat , så medlemsantalet är 87 

 

 

§ 7     Aktiviteter 

Förslag: 

Årsmötet skall hållas den 9 februari 2023, Carolina Morgren Schöön som har 

hund som upptäcker barkborrar skall komma och informera om detta. 

Daniel Olsson kom med förslag om aktivitet att lära sig slå med lie, detta är 

något som kostar pengar och skall hållas i Ihre naturskola, detta förslag skall 

tänkas över av styrelsen, eventuellt informera medlemmar via mail eller sms. 

man kan titta in på hemsidan slåttergubben.se     

 

     

 

 

§ 8     Rapport från kommungruppen 

Varit möta på sparbanken i Karlshamn,där Magnus Gärdebring, bankens vd 

och miljöförbundet värst. Information om finans läget och framtiden. Höjda 

räntor och lågkonjunktur .   Ca 30-40 st medverkade på mötet 

 

 

 

§ 9     Övriga frågor 
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§ 10     Nästa möte 

Är Årsmötet den 9 februari kl 19,00 

 

§ 11     Avslut 

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 

 

 

Sekreterare 

Henrik Svensson 

 

 

 

 

Ordförande     Justerare 

Håkan Alfredsson   Lars Berg 

  

  

 


