Information från

Vi är bara ett
telefonsamtal bort

E

fter några månaders fördröjning på
grund av Coronaviruset och att vi
behövde lära oss hur man håller ett
digitalt årsmöte, hölls äntligen vårt årsmöte
den 7 juli. Det går inte att komma ifrån att
det blir rationellt att använda sig av digitala
möten. Vi är ändå övertygade om att vi
behöver träffas på fysiskt framöver, den
sociala biten är också viktig.
VERKSAMHETEN

Här följer några kortfattade punkter från
verksamhetsberättelsen för 2019:
• Vi har telefonmöten varje vecka
• Vi träffade landsbygdsministern under
våren 2019
• Med hjälp av Jan Erik Andersson lämnade
vi in en skrivelse till Jordbruksverket
angående de felaktiga tillämpningarna av
avdrag på tvärvillkor med mera. Detta
ledde senare till att Claes och Ulrik träffade
fem avdelningschefer på Jordbruksverket
i Jönköping. Vi har även haft ett telefon
möte med dessa personer under 2020.
• Vi skrev ett remissvar till Naturvårdsverket
angående den alldeles för stora vildsvins
stammen. Vi skrev även ett remissvar
angående uppbundna djur där vi inte vill
ha något förbud. Ulrik Isleborn med
verkade vid en hearing om skärpta straff för
djurskyddsbrott.
• Vi kom överens med Lantbrukets Affärer
om ett samarbete. Vi har en sida i varje
nummer av LA. Tejarps Förlag har också
hjälpt oss med att göra om vår hemsida.

Vi rekommenderar er att gå in och kolla
hemsidan med jämna mellanrum.
Vi uppdaterar med rapporter från våra
möten med mera.
• Till de tråkiga men absolut nödvändiga
saker vi gjort hör stöttning av enskilda lant
brukare som fått bekymmer med myndig
heter, mejerier eller annat. Vi finns alltid
till hands per telefon. Oavsett dag på året
är vi aldrig längre bort än ett telefonsamtal.
• Utöver detta har vi haft kontakt med
politiker mm.
STYRELSEN

• Sveriges Mjölkbönder är den enda
organisation i branschen som är helt
oberoende av mejerierna eller någon
annan organisation.
• Vi är politiskt obundna.
• Det är bönder inte tjänstemän
företräder föreningen.
• Vi företräder alltid djurproduktionen
och har alltid djurproduktionens
lönsamhet som vår främsta prioritet.
Det innebär att vi är emot rovdjur och
de skador de orsakar.

På årsmötet valdes följande till styrelsen:
Stefan Gård, ordförande
Claes Jonsson, vice ordförande
Rikard Mikaels
Petter Pettersson
Anders Håkansson
Ulrik Isleborn
Mats Karlsson
Åsa Augustsson
Det är Åsa och Mats som är nya ledamöter
i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på
hemsidan. Valberedningen består nu av Elin
Torstensson, Per Eriksson, Johan Andersson,
Jakob Olai och Tommie Bengtsson.

• Vi kämpar för vår rätt att på ett ratio
nellt sätt bruka vår mark. Det innebär
att vi vill förändra biotopskyddet.
Vi vill också ha bort vildsvinsstammen.

ÅRETS TRIGGARE

Sverige har bra mark och ett bra klimat
vilket ger utmärkta möjligheter att produ
cera mer mjölk och kött. Detta ska inte
förhindras av att vi har politiska och andra
regler som förstör vår konkurrenskraft. Ju
fler vi blir, desto mer kan vi påverka!

Till sist men abslout inte minst utsågs Anette
Gustawson till ”Årets triggare” för sitt enträgna
arbete med att informera konsumenter om vår
vardag och för sin kamp för lantbruket och
inte minst kampen mot djurrättsaktivister.

Sveriges Mjölkbönder startades 2006 med syftet att öka
lönsamheten och förbättra villkoren för svensk mjölkproduktion. Från och med juni 2019 ingår en prenumeration
på Lantbrukets Affärer i medlemskapet och därmed lyfter
tidningen de frågor som är relevanta för oss.
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Varför är det viktigt
att stötta Sveriges
Mjölkbönder?

ORDFÖRANDE
Stefan Gård
070-622 22 33
stefan.gard@hotmail.com

• Vi vill ha bort stämpeln på lantbruket
som miljöfarlig verksamhet.
• Vi vill ha bort de diskrimineringar i
konkurrensvillkoren vi har jämfört med
övriga EU. Exempel på det är diesel
skatten och beteskravet.
• En av de få oberoende lantbruks
tidningarna, Lantbrukets Affärer, ingår i
medlemskapet.

VICE ORDFÖRANDE
Claes Jonsson
070-301 09 31
bankebolet@gmail.com

SEKRETARIAT
Birgitta Berndtsson
076-775 82 38
birgitta@bbc-agriconsulting.com
www.sverigesmjolkbonder.se
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