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Medlemskap i LRF – svar på skrivelse
Vi vill till att börja med tacka för er skrivelse och det gläder oss att ni delar
uppfattningen att LRF är en bra folkrörelse och en bra företrädare för våra
medlemmar som intresse- och företagarorganisation. Att ha många medlemmar
är av stor vikt i vårt påverkansarbete både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt, men också för att fler kan göra mer för vår vision om ökad tillväxt
och lönsamhet i de gröna näringarna.
Frågan om LRF ska ha någon form av stödmedlemmar har diskuterats till och
från utifrån lite olika aspekteter, t ex att man som konsument stöder den
svenska maten eller att man värnar den svenska landsbygdens utveckling.
Riksförbundsstämman 2012 initierade ett arbete som handlar om att säkerställa
en långsiktig och robust finansiering av LRFs verksamhet och i det uppdraget
ingår också att se över både medlemskapets innehåll och medlemsavgiften för
våra individmedlemmar. Det är ett arbete som just nu pågår och inom ramen
för detta har möjligheten att själv kunna välja bort delar i medlemskapet så som
t ex medlemstidningen undersökts. Riksförbundsstyrelsen beslutade i februari
att medlemstidningens tre delar Land, Land Lantbruk och Skogsland fortsatt
ska ingå för alla medlemmar eftersom det är viktigt att organisationen har en
väl fungerande kommunikationskanal. Den årliga undersökningen Nöjd Medlem visar även att medlemstidningen är mycket uppskattad av medlemmarna.
Styrelsen beslutade också att införa en ny betalningsmodell i syfte att avgiftens
storlek bättre ska avspegla den nytta respektive medlem har av LRFs arbete.
Det arbetet är ännu inte slutfört men planen är att en ny avgiftsmodell ska införas från 2015. I uppdraget just nu ingår inte att införa någon form av stödmedlemskap utan nu är fokus på att förstärka och tydliggöra innehållet för medlemmarna inom de gröna näringarna.
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