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Uppföljning av motionerna från Länsförbundsstämman 2016
Nedan följer en samlad lägesrapport över de motioner som behandlades på Jönköpings
Länsförbundsstämma 2016.
Motion 2,3,4: ”Ökad förståelse för LRF-koncernens verksamhet” yrkade att fullmäktige på
regionstämmorna ska få en tydligare bild av koncernens verksamhet och resultat, samt att
koncernens bokslut behöver vara färdigt innan regionstämmornas handlingar skickas ut.
Motionen skickades vidare till riksförbundsstämman som beslutade att frågan skulle arbetas vidare
med. Ett PPT-material kommer att skickas ut efter styrelsens bokslutmöte den 1-2/3 för att på
regionstämmorna kunna beskriva LRF-koncernens verksamhet för 2017 samt det ekonomiska
resultatet för 2016.
Motion 5: ”Medelstilldelning till lokalavdelningar” tog upp behovet av en förändring av
utbetalningarna till den medlemsnära verksamhet som bedrivs där. Länsförbundet fick i uppdrag att
göra en översyn av principerna för medelstilldelning. Detta har resulterat i en remiss som i två
omgångar varit ute hos alla lokalavdelningar, och som det nu fattats ett beslut om på senaste
styrelsemötet i länsförbundet. Den beslutade förändringen i medelstilldelningen består bland annat i
att alla avdelningar får höjt grundbidrag, samt ett enklare schablonsystem kring utbetalning av
aktivitetsstöd och dessutom en premiering för satsning på rekrytering av nya medlemmar.
Motion 6: ”Sänk medlemsavgiften för unga” påtalade att ungdomar som idag driver företag har
samma medlemsavgift som en äldre etablerad företagare, medan ungdomar som inte bedriver
företag har en kraftigt reducerad avgift.
LRF:s länsförbund fick i uppdrag att arbeta för att ungdomsrabatten för ungdomar ska följa
åldersgränsen för LRF Ungdomen. Frågan togs också upp på LRF Ungdomens stämma, vilket
resulterade i ett nu pågående arbete där riksförbundsstyrelsen, för att få mer underlag, samlar in
synpunkter från ungdomsmedlemmar som står inför en kommande avgiftshöjning.
Motion 9: ”Kontakt med lantbruksstuderande” Länsförbundsstyrelsen fick i uppdrag att initiera fler
kontakter med ungdomar som studerar inom det gröna näringslivet. Under hösten har rikskonceptet
Grön Attraktionskraft lanserats med syfte att locka till spännande framtid inom branschen. Detta ska
användas på olika sätt till studerande i olika åldrar och utbildningsnivåer. Det har också påbörjats ett
samarbete med Ung Företagsamhet som visar upp branschen för en ny grupp unga. I
verksamhetsplanen för 2017 finns utbildning och ungdomar med som ett tydligt målområde.
Motion 10: ”Modernisering av telekommunikationen på landsbygden”. Sändes vidare till
riksförbundsstämman där riksförbundsstyrelsen fick i uppdrag att arbeta för att likvärdiga alternativ
till kopparnätet måste finnas tillgängliga innan det avvecklas. LRF för dialog med Telia och PTS.
Helena Jonsson har träffat Telia Sveriges VD Helene Barnekow och framfört LRFs synpunkter om att
kopparnätet inte kan monteras ned förrän likvärdig teknik och pris kan säkerställas. Även dialog med
PTS i ärendet förs. LRF jobbar även med att öka finansieringen för bredbandsutbyggnad i hela landet.
I höstbudgeten 2016 aviserade Regeringen att de skjuter till 850 miljoner kronor till
bredbandsutbyggnad. Under våren 2017 förs samtal med Telia om provmätning av mobiltäckning i
något område som berörs av kopparnedläggningen under 2017.

Motion 12: ”Forum för ideologisk debatt”. Riksförbundsstyrelsen fick på riksförbundsstämman i
uppdrag att skapa förutsättningar för att få igång en långsiktig ideologisk debatt i hela folkrörelsen
om kooperativutveckling. Ett digitalt kunskapspaket om kooperation finns framtaget. Paketet
innehåller två filmer (1 respektive 4 min långa) om kooperationen i Sverige, en presentation och ett
digitalt quiz. Allt innehåll finns att ladda ner på svenskkooperation.se, och får användas fritt av alla.
Detta paket lämpar sig väl som underlag för en ideologisk debatt om kooperation, och har spridits
både till LRFs organisationsmedlemmar och inom LRF. Arbetet fortgår med att undersöka ytterligare
möjliga åtgärder för att stimulera en ideologisk debatt om kooperation i hela LRF.
Motion 1 ”LRF:s Mjölks kapital”, Motion 8 ”Införande av mikroslakt” och Motion 11 ”Socken
kontra församling” besvarades direkt på stämman och gav ingen vidare åtgärd. Motion 7:
”Medlemsavgiften” sändes vidare till riksförbundsstämman, där den avslogs.

