September 2020
Nu är det dags att planera inför årets årsmöte i lokalavdelningen.
Trots att det är Covid-19 tider, vill vi att LRF-avdelningarnas årsmöten ska genomföras nu i höst.
Det finns tre sätt att mötas:
1. Fysiskt årsmöte
Det går bra och träffas och hålla sitt årsmöte fysiskt. Läs LRFs bifogade rekommendationer så att
mötet kan genomföras på ett säkert sätt.
2. Digitalt årsmöte och/eller telefon
LRFs utskick och Layout, kan hjälpa till med en länk till Teams. Till länken kopplas även ett
telefon nr och kod, för de som vill delta per telefon.
3. Fysiskt och digitalt årsmöte
Ifall ni vill genomföra ert årsmöte både fysiskt men med möjlighet för medlemmarna att koppla
upp sig digitalt via Teams. LRFs utskick och Layout, kan hjälpa till med en länk till Teams. Någon
som är på plats måste då koppla upp sig mot Teams.
Det är upp till er i lokalavdelningarnas styrelser att planera och genomföra ett fysiskt eller digitalt
årsmöte. Läs därför noga LRFs rekommendationer för möten i höst. Studieförbundet Vuxenskolan,
erbjuder stöd och hjälp för digitala möten, se bifogad information.
Med detta brev får du som ordförande och sekreterare:
•

Brev och checklista inför/efter årsmötet (detta dokument)

•

Covid 19 -rekommendationer för möten hösten 2020 (bilaga)

•

Föredragningslista för årsmöte (bilaga)

•

Antal medlemmar ni hade den 30 juni avgör antal fullmäktige till regionstämman (bilaga)

•

Vilka övriga val skall göras på årsmötet (se info längre ned)

•

Punkt 12, Hållbarhetsquiz (frågor + facit, endast ordförande)

•

Punkt 13, Hur ska vi få fler medlemmar till er lokalavdelning? Se info längre ned i brevet

•

Information från Studieförbundet Vuxenskolan, (bilaga)

För att komma åt medlemslistor, valrapport, verksamhetsberättelse mm, måste du vara inloggad. Gå in
på www.lrf.se, högst upp finns en grön rand, längst till höger finns Logga in. Du kan använda lösenord
eller Mobilt Bank ID.
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Dokument och underlag som kan behövas inför årsmötet med lokalavdelningen ligger samlade på LRFs
hemsida. Gå in på www.lrf.se/arsmote Där finns bland annat: Föredragslista, protokollmall, mall för
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, information om Silvernålen och Gröna Hjärtat, samt länkar
till att lämna in valrapport m.m.
Vilka val skall göras på årsmötet?
Enligt beslut på LRF Mälardalens regionstämman 2020, (med anledning av en motion från HuddungeEnåker LRF-avdelning), fick regionstyrelsen i uppdrag att förtydliga vilka övriga val som skall göras på
årsmötena (förutom ordförande, ledamöter, revisorer, valberedning, ledamot till kommungrupp,
fullmäktige till regionstämman mm).
LRF Mälardalens regionstyrelse har beslutat att lokalavdelningen även skall utse:
Barn- och ungdomsansvarig
Konsumentansvarig
Jakt- och viltansvarig
Medlemsansvarig
Energiansvarig
LRF Mälardalen kommer under året skicka ut information till de olika ansvarsområdena men även
efterfråga synpunkter och inspel.
Punkt 12 på föredragningslistan
LRF har under året startat ett omfattande arbete kring hållbarhet. Det handlar om att koppla ihop
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter och visa för konsumenter och beslutsfattare att dessa
måste hänga ihop för att det ska kunna vara hållbart på riktigt. Svenskt jord- och skogsbruk är
världsledande i många miljöfrågor, men vi måste få en bättre lönsamhet för att kunna fortsätta vårt
arbete. Vårt viktigaste budskap är att vi inte klarar detta själva, utan det behövs samarbete och stöd från
resten av samhället.
Fyra saker som Er lokalavdelning kan göra vid årsmötet, för att delta i arbetet:
• Bjuda in någon av våra hållbarhetsambassadörer som kan berätta om hur LRF arbetar med
hållbarhet:
Karin Broström, Norrtälje, 070-7237061, karin@karinskvighotell.se
Cassandra Bjelkelöv Telldahl, Upplands Bro, tfn 070-7440723, cassandra.bjelkelov@hotmail.com
Gunnar Brostedt, Sigtuna, 070-8776851, tollstagard@outlook.com
Tina Rudolphson, Örsundsbro, 070-3269770, tinabjelkesta@gmail.com
•

Visa film med våra hållbarhetsambassadörer

•

Visa film Åsa Odell, LRFs riksförbundsstyrelse, finns att ladda ned om LRFs hållbarhetsarbete
www.lrf.se/arsmote.

•

Göra årets Hållbarhetsquiz med 8 frågor att diskutera på årsmötet. Facit bifogas.

Punkt 13 på föredragningslistan
Eftersom många av era inplanerade aktiviteter inte kunnat genomföras under året och att ni kanske
behöver boka en större lokal, ordna en annan förtäring för ert årsmöte, har regionförbundsstyrelsen
beslutat att betala ut ett extra ekonomiskt stöd till lokalavdelningarna med 1500 kr. Detta stöd betalas
ut under förutsättningarna ni genomför ert årsmöte nu i höst samt svarar på frågan - Hur ska vi få fler
medlemmar till er lokalavdelning? Skicka ert svar i ett mejl till asa.warlinder@lrf.se.
LRF har gemensamt satt ett mål. Rekrytera fler för att uppnå mer, då behöver vi alla hjälpa till att
rekrytera nya medlemmar.
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Checklista inför och efter årsmötet:
Klart


Före årsmötet:
Bestäm datum för
lokalavdelningens
årsmöte

Årsmötet ska hållas någon gång mellan
15 oktober – 30 november

Planera

Planera årsmötet med din styrelse i tid. Vill ni bjuda in någon
talare etc.? Ta kontakt med ditt regionkontor för tips och
idéer. Kontaktuppgifter till LRF Mälardalens
styrelseledamöter och personal hittar du på
www.lrf.se/arsmote
Du kan även kontakta LRF Mälardalens
hållbarhetsambassadörer, för mer info kontakta Jon
Wessling, jon.wessling@lrf.se eller 010-184 43 36
Har ni planer på att slå ihop er lokalavdelning med någon
grannavdelning, kontakta Åsa Wärlinder för mer info.

Årsmöteskallelse
Beställ fyra veckor innan
årsmötet

Ni i lokalavdelningen beställer själva utskick av
årsmöteskallelsen hos LRF Utskick och Layout. Tänk på att de
måste ha underlaget tillhanda senast 15 arbetsdagar innan ni
önskar att medlemmen ska få kallelsen i brevlådan
Beställ din årsmöteskallelse på webben: www.lrf.se/utskick
Kontakt: inbjudan@lrf.se el. tel. 010-184 40 65

Genomförandet

Läs igenom handlingar och förbered dig för punkt 12, som i
år är en Hållbarhetsquiz Se www.arsmote.se
Hör med din kommungrupp för en rapport vad de har gjort
under året och vad de planerar att göra.

Motioner och skrivelser

Uppmana gärna medlemmarna att vara med och
påverka LRFs verksamhet genom att skriva motioner till
årsmötet.
Webbformulär motionsskrivning http://www.lrf.se/mittlrf/engagera-dig-och-paverka/att-skriva-en-motion/

Nomineringar att
förbereda:
Gröna hjärtat

Att ta med till mötet

Motionen måste godkännas på årsmötet, därefter skickas
den in via www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/ eller till
asa.warlinder@lrf.se
Gröna hjärtat är en hedersutmärkelse att dela ut på
årsmötet. Underlag och kriterier hämtas på
www.lrf.se/arsmote
Gröna hjärtat kan beställas av asa.warlinder@lrf.se ,
tfn 010-184 45 45
•
•

Alla handlingar du behöver till årsmötet finns att
hämta på www.lrf.se/arsmote .
Verksamhetsberättelse, medlemslistor och valrapport
kräver inloggning via:
www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/

Gå in på www.lrf.se, högst upp finns en grön rand, längst till höger finns Logga
in.
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Efter årsmötet:
Motioner och skrivelser
Senast 15/12

Motioner och skrivelser skickas antingen via
www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag eller till
asa.warlinder@lrf.se.
OBS! Sista dagen att skicka in motionerna är 15 december.

Valrapport
Obligatoriskt.
Senast 15/12

Direkt efter årsmötet ska valrapporten (med alla
förtroendevaldas namn och medlems- eller
personnummer) skickas in digitalt på www.lrf.se/mittlrf/mina-uppdrag/

Fullmäktige till
regionstämman
Senast 15/12

Valda fullmäktige ska anges i valrapporten. Tänk på att
ange såväl ordinarie som ersättare. Uppgiften om hur
många fullmäktige er lokalavdelning får välja finns som
bilaga som också skickats till sammankallande i
valberedningen.

Verksamhetsberättelse
Obligatoriskt.
Senast 15/12

Fyll i digitalt på www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/

Nominering
LRFs Silvernål
Senast 15/12

Underlag och kriterier hämtas på www.lrf.se/arsmote
Skicka in ev. nominering till regionkontoret efter årsmötet.
Maila till asa.warlinder@lrf.se

Var hittar jag LRF-information?
·
·
·
·
·
·
·

LRF:s hemsida www.lrf.se
På LRF Mälardalens webbplats www.lrf.se/malardalen hittar du allt som rör vår region.
Medlemssidorna i Land Lantbruk (Gröna sidorna
Följ LRF Mälardalen på Facebook och Instagram. Sök på LRF Mälardalen så hittar du oss.
Missa inte LRF Mälardalens egen Facebook-grupp för förtroendevalda, ”Förtroendevald i LRF
Mälardalen”.
Gå med i Facebook-gruppen ”Vi är LRF” som bara är för medlemmar.
Ring eller skriv till en styrelseledamot eller en medarbetare. Kontaktuppgifter hittar du på
hemsidan www.lrf.se

Frågor? Kontakta gärna LRF Mälardalens kommunikatör Sofia Weimarck, 010-184 45 12,
sofia.weimarck@lrf.se

Lycka till med era årsmöten!!
Hör gärna av er med frågor och synpunkter

Åsa Wärlinder, LRF Mälardalen
010-184 45 45, asa.warlinder@lrf.se
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