Protokoll styrelsemöte Sveriges Nötköttsproducenter
telemöte onsdagen den 28 oktober 2015 klockan 19-21
Deltagare; Jan Forssell, Aron Cedergren, Gunvor Berglund, Anders Fredriksson, Anna Jamieson, Emma
Johansson, Martin Bengtsson, Viktoria Östlund och Carina Johansson.
Maria Edman till och med § 5. Theres Strand och Patrik Ohlsson till och med § 6,
Ej närvarande; Hans Graden och Lena Widebeck

§ 1 Mötets öppnande
Jan öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av protokolljusterare
Gunvor valdes till justerare.

§ 3 Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

§ 4 Föregående protokoll
Gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomi
Ekonomisk rapport från Maria. Likviditeten kommer som vanligt att vara låg under
november-januari innan medlemsavgifterna kommer in.
Styrelsen beslutar att säga upp föreningens plusgiro som inte används längre.
Slutsumman på Gård och Djurhälsan är bestämd enligt tidigare information.

§ 6 Näringspolitik och opinionsbildning
Finansiering av handlingsplanen
En del av de pengar som kommer från slaktavräkningen, de så kallade
promillepengarna, kommer att kunna satsas på att genomföra åtgärden i Nationell
handlingsplan Nöt.
Kostnader för möten och arvoden står respektive förening/organisation för.
Gård och Djurhälsan undersöker möjligheten att via EIP finansiera en förstudie om ett
produktionsverktyg.

Tidsplan
Under november kommer Handlingsplanerna för Nöt respektive Lamm skrivas klart för
att skickas på remiss till de organisationer, företag och myndigheter som ingår i
grupperna under december månad. Den 20 januari kommer de att presenteras i
Stockholm.
Genomförandet av åtgärderna börjar under 2016.
Produktion
Arbetsgruppen Produktion har haft en fysisk träff och tre telefonmöten. Nu pågår
inventering av mål och prioriterade åtgärder och ansvarsområden. Fler konkreta stora
utmaningar och åtgärder. Många uppgifter hamnar på rådgivarsidan åt genomföra.
Förmedling av kalv är ett ansvarsområde som SNP har åtagit sig att fundera på åtgärder.
Anders efterfrågar mer uppbackning och diskussion från övriga i styrelsen.
Stöd och regler
Arbetsgruppen Stöd och regler har haft ett fysiskt möte och ett telefonmöte då de listade
målområde med underrubriker. Patrik har också goda förslag från LRF regionerna som
SNP kan ställa sig bakom.
Marknad
Arbetsgruppen Marknad har haft ett telefonmöte då de utvecklade de mål och åtgärder
som de tidigare föreslagit. Tyvärr var flera av organisationer frånvarande.
Export
Arbetsgruppen har fått en bra start och bra åtgärder. På flera håll börjar det pratas om att
svensk nötkött är en exportmöjlighet. SNP har ansvar att driva frågan om att kunna
exportera hela djur.

§ 7 Motionssvar
Två motioner har inkommit från Skånes Nötköttsproducenter. Styrelsen ser goda
möjligheter att arbetar med frågorna inom Handlingsplanen. Styrelsens svar ska vara
klart senast imorgon kl 12 för att komma med i tryckningen av stämmohandlingarna.

§ 8 Stadgeändring
Styrelsebeslut på att lägga fram förslag på stadgeändring enligt tidigare förslag. Jurist
Bo Thorstorp LRF hade inga kommentarer på förslagna ändringar.

§ 9 Inför stämman
Planering inför stämman och presentation av styrelsens arbete med Handlingsplan Nöt.

§ 10 Samarbeten
LRF Kött
Se bifogad rapport från Köttdelegationen.
Gård och Djurhälsan
Styrelsen har haft första mötet med den nye vd Kees du Jung. Företags nya produkter
presenterades och marknadsfördes på Elmia Inomgårds och att delar av de så kallade
promillepengarna kan användas för att genomföra åtgärder i Handlingsplan Nöt.

Svenskt kött
Nästa möte 12 november kommer handla om framtidsfrågor och rekrytering av ny VD
efter Maria Forshufvud.

§ 11 Rapporter
Djuromsorgsgruppen
Nästa möte 2 november då kalvhälsan och salmonellautredningen ska diskuteras.
Elmia
SNP hade monter tillsammans med avelsföreningarna. Bra att stå tillsammans med dem,
även om placeringen var lite ”bakom”. Men bra kontakt med många producenter som
stannade i montern.
EIP-agri
Carina deltog på startskottet av EIP Agri, innovationsstödet på Julita Gård Katrineholm
22 september.
McDonalds
Jan varit på möte med McDonalds om framtida samarbeten.

§ 12 Kommande SNP medverkan
Alnarps Nötköttsdag 24 november (Carina)
Möte med WWF och Köttguiden 25 november (Jan)
Möte med McDonalds 2 november (Jan)

§ 13 Kommande styrelsemöte
Styrelsemöte fredag 20 november kl 10 Vildmarkshotellet Kolmården
Konstituerande styrelsemöte fredag 20 november ca kl 17.30
Fysiskt möte i Stockholm 14-15 jan 2016

Sekreterare Carina Johansson

Ordförande

Jan Forssell

Justerare Gunvor Berglund

