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Inkommen skrivelse rörande höjningen av LRF-avgiften
inför 2015
I den inkomna skrivelsen tas dels frågan om avgiftshöjningen i sig självt, dels
frågan om upplevda brister i hur organisationen informerat inför höjningen
upp.
Regionförbundsstyrelsen inleder med att konstatera att det knappast är möjligt
att ge tillräckligt med information inför en sådan förändring som detta är. Det
har dock kunnat läsas om dessa förändringar i nyhetsbrev, Land m.m. och
frågan är dessutom diskuterad vid några förtroendevaldaträffar.
Arbetet kring ny medlemsavgift m.m. är en del i en större omdaning av LRFs
verksamhet och arbetet har benämnts LRF 2015. Översiktligt handlar
förändringarna om att skapa ett LRF för framtiden samtidigt som några saker i
historien släpade med och måste åtgärdas. Bedömningen är att om LRF fortsatt
utan åtgärd skulle organisationen vara kroniskt underfinansierad och en av
målsättningarna med LRF 2015 är att få ett LRF där inkomster och utgifter är i
balans, ett LRF som slutar tulla på kapitalet varje år. Såväl kapitalförvaltningen
som dotterbolagens bidrag till LRFs finansiering bedöms minska något i
framtiden samtidigt som det ansetts rimligt att medlemmarnas andel av
finansieringen som en följd av det ökar något.
En omfattande analys av nuvarande verksamhet, våra medlemsförsäkringar
samt vår medlemstidning har föregått besluten i frågan. Utfallet av dessa
analyser är bl.a. att medlemstidningen blir kvar oförändrad och att den
basförsäkring som omfattande olycksfall bryts ut ur medlemskapet men ersätts
med en frivillig och förmånlig försäkring varje medlem kan teckna på egen
hand. Vad gäller verksamheten i övrigt sker en hel del åtstramningar jämnt
över hela verksamheten men en satsning sker inom äganderättsområdet.
Prognoserna inför beslutet är i huvudsak att LRFs finansieringssituation ska
förbättras med 100 miljoner kronor per år och att detta ska ske genom att
kostnaderna minskar med 60 miljoner per år samtidigt som medlemsintäkterna
ökar med 40 miljoner per år.
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Regionförbundsstyrelsen anser därutöver att det är en mycket angelägen, på
sikt naturligtvis nödvändig, målsättning att LRFs årliga inkomster och utgifter
ska balansera och bedömer samtidigt att den verksamhetsomfattning LRF
kommer att ha med den nuvarande finansieringen är välbalanserad ställd mot
uppgiften. Även om den nu genomförda avgiftshöjningen självfallet inte är
önskvärd är den nödvändig och därför ett beslut regionförbundsstyrelsen ställer
sig bakom.
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