Instruktion för §12 på lokalavdelningens årsmöte
Med §12 får alla LRF-avdelningar en gemensam temapunkt vid årsmötet. I år lyfter vi
Ett LRF för alla.
Ni väljer själva om ni nyttjar underlaget till en diskussionspunkt, frågetävling
eller poängpromenad. Vill ni samla in svaren och utse en vinnare kan säkert
regionkontoret hjälpa er med enkla priser, om ni frågar i tid. Har ni ett digitalt möte
är det kanske enklast att låta var och en skriva ner svaren och rätta sin egen rad.
Nedan följer alla frågor och även facit. Enbart frågorna finns att skriva ut från ett
separat blad. Gå igenom de rätta svaren tillsammans, och läs upp den reflekterande
texten, när alla haft chans att gissa.
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FRÅGETÄVLING

- Ett LRF för alla

1. LRF vill verka nära alla medlemmar och här har lokalavdelningarna ett viktigt uppdrag.
Hur många lokalavdelningar har LRF?
1. 290
Fel. Däremot finns det i Sverige 290 kommuner. 271 av dessa har en kommungrupp,
		
som kan bevaka och driva våra frågor lokalt.
X. 962
Rätt! Men tyvärr minskar antalet lokalavdelningar. År 2006 fanns det nästan 1200, så vi
		
har tappat 200 lokalavdelningar på 15 år.
2. 1792
Fel. Men när LRF bildades 1971, fanns så många som 1792 lokalavdelningar.

2. Vilken är medelåldern bland LRFs cirka 140 000 medlemmar?
1. 45 år
Fel.
X. 52 år
Fel.
2. 59 år
Rätt!

3. Vilken är medelåldern bland LRFs förtroendevalda?
1. 25 år
Fel. Men 25 år är medelåldern bland LRF Ungdomens förtroendevalda.
X. 50 år
Rätt! Medelåldern bland våra förtroendevalda är alltså 9 år lägre än bland våra
		
medlemmar. Tar vi bort ungdomsregioner och ungdomsförbund, så är medelåldern
		51 år.
2. 60 år
Fel.

4. Elisabeth Hidén heter LRF Ungdomens nuvarande ordförande. Hur många år har ungdomens
riksstyrelse haft tjejer som ordförande?
1. 5 år
Fel. Men inte helt fel eftersom tjejer lett LRF Ungdomen i fem år i rad nu.
		
År 2002-2005 och 2011-2014 var det också tjejer på ordförandeposten.
X. 11 år
Rätt! Ja, rätt svar är 11 år.
2. 21 år
Fel. Däremot har ungdomen haft killar som ordförande i 21 år.

5. Hur länge har kvinnorna varit fullvärdiga medlemmar i LRF?
1. Sedan 1992
Fel. Men 1992 bildades LRF Kvinnor, för att samla och engagera fler kvinnor
			
inom LRF. LRF Kvinnor avvecklades 2009, för att det inte längre behövdes en
			
sidoorganisation inom LRF för bara kvinnor.
X. Sedan 1972
Rätt! LRF bildades i sin nuvarande form 1971 och sedan 1972 har kvinnor
			
räknats som fullvärdiga medlemmar.
2. Sedan 1929
Fel. Men 1929 bildades RLF (Riksförbundet Landsbygdens Folk) som var före			
gångaren till LRF. Då samlades lantbrukare från hela landet hos Otto Wallén
			
på Sånga-Säby, för att se över möjligheten att bilda en riksomfattande fack			
organisation för landets jordbrukare.

6. Hur många procent av LRFs lokalavdelningsstyrelser består av enbart män?
1. 0 %		
Fel. Men om det rört sig om Västernorrlands LRF-avdelningar, så hade detta
			
varit rätt svar. Där är nämligen är alla lokalavdelningsstyrelser mixade.
X. 12 %		
Fel.
2. 23 %		
Rätt! I ett par regioner består 30 % av lokalavdelningsstyrelserna av bara män.
			
Gissningsvis fungerar dessa lokalavdelningar bra ändå, men det är värt att
			
fundera över vilka konsekvenser detta får för verksamheten och för förmågan
			
att driva alla medlemmars intressen när inte båda könen finns representerade.

7. ”Verksamheten ska bedrivas med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv”, står det i ett av våra
styrande dokument. Vilket?
1. Protokollet från riksförbundsstämman 1990
Fel. 1990 beslutade däremot riksförbunds								stämman att ”Andelen kvinnor i beslutande
								organ bör motsvara andelen kvinnliga med								lemmar”. Idag skulle det innebära 41 %
								förtroendevalda kvinnor.
X. Ändamålsparagrafen i LRFs stadgar 2004		
Rätt! Ändamålsparagrafen är vårt starkast
								styrande dokument och att verksamheten ska
								bedrivas med ett jämställdhets- och jämlik								
hetsperspektiv har vi alltså varit överens om i
								snart 20 år.
2. Jämställdhetsakademins folder från 2020		
Fel. Jämställdhetsakademin skrev däremot
								en intressant rapport ”Ung och lovande –
								om unga lantbruksföretagare och jämställhet
								2020”. Akademin bildades 2009 och fungerar
								som en tankesmedja för forskning och
								opinionsbildning inom de gröna näringarna.

8. När bildades LRF Ungdomen?
1. 1971		
Fel. Det var LRF som bildades i sin nuvarande form 1971.
X. 1980		
Fel. Men på 1980-talet drev LRF ett projekt under namnet Ungdomskontakten,
			
där LRF Ungdomen har sitt ursprung. Syftet var att vara ett forum inom LRF
			
där olika ungdomsorganisationer och politiska ungdomsförbund kunde disku			
tera framtidens utmaningar för landsbygden och jordbrukets utveckling.
2. 1990		
Rätt! Syftet med att bilda LRF Ungdomen var att få ett mer formaliserat nät			
verk för ungdomar att driva frågor internt inom LRF och inte bara hålla andra
			
ungdomsorganisationer och politiska ungdomsförbund informerade om LRFs
			
ställningstagande i landsbygdsfrågor. Tanken var också att unga lantbrukare via
			
LRF Ungdomen skulle ha en större påverkan och inflytande i den egna
			organisationen.

9. Hur gammal tror du att LRFs yngsta respektive äldsta medlem var den 31 juli 2021?
1. Yngst var inte ens född, äldst 98 år		
Fel. LRF är till för alla, både unga och äldre. Många
							
väljer att låta barnen vara med redan från början
							
och många fortsätter som medlemmar hela livet ut.
							
Det är ett gott betyg åt ert viktiga arbete.
X. Yngst under 1 år, äldst 104 år			
Rätt! LRF är till för alla, både unga och äldre. 		
						
Många väljer att låta barnen vara med redan från
							
början och många fortsätter som medlemmar hela
							
livet ut. Det är ett gott betyg åt lokalavdelningarnas
							viktiga arbete.		
2. 16 år respektive 109 år 			Fel. Det går utmärkt att bli medlem, hur ung man
							
än är. Men för att ta ett förtroendeuppdrag i LRF
							Ungdomen ska man däremot vara 16 år.

Ni hittar mer information på www.lrf.se
Sök på jämställhet, ungdom, medlemsstatistik, historia eller vad som intresserar er.

Frågor eller funderingar kring temapunkten
Hör gärna av er till oss på LRFs Folkrörelseutveckling, kristina.bengtsson@lrf.se eller
anna.iwarsson@lrf.se

