I NYTT SPÅR

Hur ska framtidens LRF se ut?
Å

rets riksförbundsstämma beslutade att LRF ska genomföra en bred medlemsdialog om framtidens LRF.
Utgångspunkten är att forma en organisation som kan möta dagens och morgondagens behov, erbjuda former för engagemang och påverkan som är attraktiva, samt stärka demokrati och jämställdhet.
Tidsplanen med arbetet är att föra en dialog med medlemmarna fram till den sista mars. Detta diskuteras sedan vidare, och kommer på remiss hösten 2019. Beslut om Framtidens LRF kommer att tas på Riksförbundsstämman 2020.

V

id undersökningar har det konstaterats att det i dag är svårt att rekrytera förtroendevalda. Det är ett
problem som andra medlemsorganisationer också brottas med, men med det följer en åldrande förtroendemannakår och skev könsfördelning i många styrelser. Mötesformerna upplevs inte alltid som moderna och
attraktiva, samtidigt som vi ser att det finns ett sug att engagera sig i specifika frågor utan att ta ett formellt
uppdrag.
Så vi behöver er hjälp att få svar på nedanstående frågor!
1. Hur kan vi stärka demokratin och skapa nya påverkansvägar i LRF?
2. Hur kan vi öka jämställdheten och mångfalden i LRF?
3. Vad finns det för nya mötesplatser som attraherar fler medlemmar?
4. Hur kan vi arbeta för att påverka politiker och beslutsfattare mer?
5. Hur vill ni att LRF organiserar sig i framtiden?

S

amla gärna in svar på detta under ert årsmöte och e-posta in era synpunkter, senast den 15 december. Svara på alla eller några av frågorna. Vill ni kanske ha en enskild träff om detta, hör av er så kan vi hjälpa till att
ordna en processledare till det. Uppmana annars medlemmarna att gå in på hemsidan www.lrf.se/mitt-lrf/
framtidens-folkrorelse/ och svara med sina idéer. E-posta in era synpunkter till maria.lindstrom@lrf.se
Tack!
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