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Protokoll  från  LBK:s  årsmöte  2016
Datum:  18 maj  2016

Plats:  Lantbrukarnas  riksförbund,

Franz6ngatan  6, StocMolm

Deltagare:

Intressenter:  Anders  Danielson,  Lantbmkarnas  Riksförbund,  Anders  Drottja,  Lantbmkarnas  Riksför-

bund, Anna Nordblad, Lansstyrelsen Orebro, Björn B3orkman, Lantbmkets brandskyddskormnitt6,
Christian  Husell,  Ålands  Omsesidiga  Försäknngsbolag,  Eva  Wallentinsson,  G)ensidige  Försäknng

AB,  Gumiar  Palmqvist,  Jordbruksverket,  Knut-Håkan  Jeppsson,  SLU  Institutionen  för  biosystem  och

teknologi, Lars Anderman, Sveriges Skorstensfe1aremastares Riksförbund, Leif Mårtensson, Länsför-
säkringar  AB,  Lotta  Folkesson,  LRF  Häst,  Stefan  Magnusson,  Dina  Försäkringar  AB.

Inbjudna:  Katarina  och  Torbjörn  Karlsson,  Löruxebergs  gård  Jönköping

DAGORDNING

1.  Sarmnanträdet  öppnas

2.  Tillägg  till  eller  godkännande  av  föredragningslistan

3.  Val  av  protokolljusterare

4.  Godkännande  av  föregående  protokoll

5. ,%rnälan  om  ändrad  representation  i komrnitt6n.

6. LBK:sverksamhetsberättelseförkalenderåret2016

7.  LBK:s  räkenskaper  för  kalenderåret  2016

8. Ansvarsföhet  för  LBK:s  arbetsutskott

9.  Val  på  ett  år av  ordförande  och  vice  ordförande  i kommitt6n  samt  två  ledamöter  i AU

Förslag:  Omval  av  Anders  Danielson,  LRF  till  ordförande

Nyval av Stefan Magnusson, Dina försäkringar  till  vice ordförande
Nyval av Johan Listmark, Länsfijrsäkringar  ÅB till  ledarnot i AU
Nyval  av  Anna  Nordblad,  Länsstyrelsen  i Örebro  län  till  ledamot  i AU

10.  Val  på  ett  år av  ordföranden  till  Tekniska  utskottet

Förslag: Omval av Leif  Mårtensson, Länsfijrsäkringar  ÅB
11.  LBK  70 år

12.  Revidering  av LBK-pärmen  Flik  2

13.  Avrapportering  och  information  om  diverse  pågående  och  kommande

verksamhet  i LBK

- Pilotanläggningar  för  brandvarningssystem

- 9.4 Skog

- Brandskadestatistik

- Hästskoning

14.  Inspel  till  AU:s  arbete  med  verksamhetsplan  2018

15.  Kornmande  kornrnitt6möten

- Höstmötet  27-28  september  på  Åland

- Nästa  årsmöte.  Förslag.'  16-201/4  2018iStockholm.

- Höstmötet  2018  Datum?  Plats?  Innehåll?

16.  Övriga  frågor  m.m.

17.  Årsmötet  avslutas
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% I Sammanträdet  öppnas

LBK:s  ordförande  Anders  Danielson  hälsade  samtliga  närvarande  välkomna  till  årsmötet.

Diskussionen  om  att  bilda  en kommitt6  mot  bränder  i lantbruket  påbörjades  efter  andra  världs-

kriget  då det  bränderna  började  öka  på grund  av elektricitet  installeras  i ladugårdarna  och  trakto-

rer  blev  allt  vanligare.  Gårdarna  byggdes  även  tätt  vilket  fick  allvarliga  konsekvenser  vid  en

brand.  Verksamheten  kom  ordentligt  i gång  under  1947  vilket  gör  att  LBK  nu  firar  70-år.

För  att  våra  rekomrnendationer  ska  vara  ändamålsenliga  är det  viktigt  att följa  forskning  och  den

tekniska  utvecklingen  och  att samtliga  intressenter  kommer  med  synpunkter  på förslagen.

% 2 Dagordning

Den  utsända  dagordningen  godkändes  med  tillägg  av -  Hästskoning  i e) 13 och  rättelse  av datum

för  höstmötet.

% 3 Protokolljusterare

Lars  Anderman  valdes  att  jämte  ordföranden  justera  dagens  protokoll.

% 4 Föregående protokoll

:[nga  synpunkter  fams  på protokollet  från  höstmötet  den  22-23/9  2016.

Protokollet  lades  till  handlingarna.

% 5 Ändrad  representation i kommitt6n  med mera

Följande  förändringar  i intressenternas  representation  anmäldes:

Johan  Loberg  är utsedd  som  suppleant  av Jordbmksverket

Fredrik  Dacke  ersätter  Daria  Nyberg  som  Ifs  representant

David  Holgersson  ersätter  Anders  Nilsson  som  suppleant  för  Svensk  Fågel

Cistian  Husell  ar  utsedd  som  Ålands  Ömsesidigas  representant

% 6 2016 års verksamhetsberättelse

2016  - Verksamhetsberättelse  - 170510  Förslagst.docx

Mötet  beslutade  att  godkänna  verksamhetsberätte1sen  och  lägga  den  till  handlingarna.

Verksamhetsberätte1sen  daterad  2017-05-10  bifogas  protokollet.

I verksarnhetsberättelsen  anges  att  20 % av  räddningstjänstens  utryckningar  till  brandibyggna-

der  gäller  bränder  på gårdar.  Hälften  av  dessa  bränder  gäller  bostäder  på lantbmk  eller  hästgår-

dar.  Detta  bör  tydliggöras  i kommande  dokument.

Önskemål  framfördes  att få ett  diagram  för  Svensk  försäkrings  statistiken  på motsvarande  sätt

som  fims  för  pressklippen.

e) 7 LBK:s  räkenskaper  för  verksamhetsåret  1 januari  -  31 december  2016

Resultatet  för  2016  blev  586  000  kronor  jämfört  med  budgeterade  470  000  kronor.  Del  av  resul-

tatet  ska  finansiera  en halvtidstjänst  på  Brandskyddsföreningen.  Avvikelsen  beror  främst  på att

det  är svårt  att  fömtsäga  det  kommersiella  utfallet  av  LBK:s  "produkter.

Mötet  beslutade  att godkänna  den  ekonomiska  redovisningen.

% 8 Ansvarsfrihet  för LBK:s  arbetsutskott

Mötet  beslutade  att  bevilja  LBK:s  arbetsutskott,  ansvarsföhet  för  verksamheten  2016.
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% 9 Val  av ordförande  och vice ordförande  i kommitt6n  samt ledamot  till  AU

Mötet  omvalde  Anders  Danielson  LRF  till  ordförande  för  ett  år

Mötet nyvalde Stefan Magnusson Dina farsakringarAB,  till  vice ordförande för ett år.

Mötet nyvalde Johan Listmark, Län4örsäkringar ÅB till ledamot i AU för ett år.

Mötet  nyvaSdeAwaNordblad,  LänsstyrelseniÖrebro  län  till  ledamot  iAU  för  ett  år.

% lO Val  av ordföranden  för  tekniska  utskottet

Mötet  omvalde  för  ett  år Leif  Mårtensson,  Länsförsäkringar  AB  till  ordförande  för  tekniska  ut-

skottet.

% ll  LBK  70 år

Deltagande  i mässorna

Borgeby  fältdagar  28-29/6  utanför  Lund

Bmmiby  lantbmksdagar  5-6/7  utanför  Västerås

Pressmeddelande  ska  tas fram

% 12 Revidering  av LBK-pärmen  Flik  2 Allmänt  om brandskydd  i lantbruket

Förslaget  till  reviderad  flik  2 gicks  igenom.  Främst  har  ändringarna  gällt  uppdatering  av gäl-

lande  lagstiftning  och  reglerna  kring  sotning  och  brandskyddskontro1l.  Dokumentet  ska  nu  sän-

das på  rerniss  över  sommaren  för  att  kunna  godkännas  vid  höstmötet.

I Flik  2 anges  att  20 % av räddningstjänstens  utryclaiingar  till  brand  i byggnader  gäller  bränder

på gårdar.  Hälften  av dessa  bränder  gäller  dock  bostäder  på lantbruk  eller  hästgårdar  vilket  bör

tydliggöras  i dokument.

Beslut:  Förslaget  godkändes  för  att sändas  på rerniss.

% 13 Avrapportering  och information

Pilotanläggningar  för  brandvarningssystem

Elotec  har  anordnat  två  anläggningar  en på en slaktkyclding  gård  och  en på en hönsgård.  An-

läggningarna  projekterades  och  installerades  ave  Elotec  utsedd  installatör  med  stor  vana  av

denna  typ  av installationer.  Anläggningarna  har  gått  sedan  midsoimnar  2016  utan  några  rappor-

terade  problem.  En  noggrannare  uppföljning  ska  nu  göras  då det  har  snart  gått  ett år.

Revidering  av  LBK-pärmen  Flik  9.4  Skog

Rekommendationen  9.4  skog  har  nu  färdigställts  och  sänts  till  abonnenterna  i maj  2017.

I samband  med  arbetet  har  LBK  även  deltagit  i varit  framtagandet  av  Riskhantering  avseende

brand  Branschgemensarmna  riktlinjer  för  arbete  i skogen  när  det  gäller  brandrisk  i skogen.

LBK:s  informationsbroschyr

Broschyren  har  uppdaterats  och  finns  som  tryckt  och  digital  version.

Hästskoning

Heta  Arbeten""  har  beslutat  att  revidera  en äldre  inforrnation  om  hästskoning.  Förslaget  är sänt

på remiss  till  ett 60-ta1  personer  och  organisationer.

Materialet  kornmer  att  användas  vid  utbildning  samt  som  information.  Materialet  är inte  ett

LBK-dokument  men  koimner  att  finnas  fött  nerladdningsbart  på  LBK:s  hemsida
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-  Brandskadestatistik

2017 Lantbmksbränder.docx

2017 har börjat  med betydligt  fler  bränder  än 2016 och till  betydligt  högre  belopp.  Under  peri-

oden  januari  till  april  inträffade  85 bränder  till  en  kostnad  av  85 rniljoner  kronor  under  samma

period 2017 har det inträffat 106 bränder till en kostnad av 180 mi5oner kronor.

Efter  en snabb genomgång  av inträffade  bränder  2017 som redovisats  i media  gjordes  en mer
fördjupad  studie  av de bränder  som inträffat  de senaste 10 dagarna.

% 14 Verksamhetsplan  2018-2023.

Ordförande  uppmanade  deltagarna  att sända in förslag  till  AU  för  verksamheter  som  bör  införas
i verksamhetsplanen  för  2018-2023.

% 15 Nästa kommitt6möte  2017 och årsmöte 2018.

Mötet  beslutade  att nästa möte  hålls  på Åland  den 27-28/9.  Samling  i Stockholm  för  busstrans-

port  till  förja.  Christian  Husell  på Ömsen  har tagit  fram  ett första  förslag  till  program.

Beslut:  AU  fortsätter  planeringen  tillsammans  med Christian.

Mötet  beslutade  att årsmötet  2018 hålls  vecka  16 (16-201/4  2018)iStockholm.

% 16 Övriga frågor

higa  övriga  frågor  fanns.

% 17 Årsmötet  avslutas

Ordförande  Anders  Danielson  tackade  de närvarande  för  engagerat  deltagande  och förklarades
mötet  avslutat.

Vid  protokollet Justeras:

%/""-"Afr4"/'J ('9')'l/!'S%a'1;"tk L  u)
Björn  Björkman

Sekreterare
Anders  Danielson

LBK:s  ordförande

Lars  Anderman

Efter  årsmötet  berättade  Katarina  och  Torbjörn  Karlsson,  Lönnebergs  gård  Jönköping  om

branden  som  de drabbade  av den  21 maj  2015  då deras  arrenderade  kogård  brann  och  ett 60-

tal  kor  dog.  Nu  har  gården  återbyggt  och  deras  verksarrföet  är nu  åter  igång  i sarnma  omfatt-

ning  som  före  branden.
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