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Framtidens LRF kan inte bygga på ideella under
Bakgrund
Allt flera lokalavdelningar får svårt att överleva. Underlaget i form av aktiva
lantbruksföretagare minskar konstant och den yngre generationen finner andra
vägar och former för engagemang och socialt nätverkande mera attraktivt än
vad lokalavdelningen har lätt att erbjuda. Lokalavdelningens roll och uppdrag i
det näringspolitiska arbetet som LRF bedriver är inte speciellt tydligt och i den
mån det finns en vilja och engagemang för detta på lokalavdelningsnivå så
utgörs det i avgränsade insatser helt på ideell grund. För att skapa livaktiga
lokalavdelningar måste styrelserna och anslaget breddas i lokalavdelningens
verksamhet så det bättre passar ett bredare landsbygdsföretagande och en
bredare landsbygdsbefolkning. Faktum är dock att i många produktionsbygder
eller vissa mera glest befolkade bygder är detta inte speciellt lätt och kräver
stort engagemang, intresse och vilja från både styrelse och valberedning.
Produktionslantbruket har sina egna mötesplatser och landsbygdens befolkning
har ett f ö urbant liv där man ”går på gym och date i stan”. I många bygder
saknar därför idag lokalavdelningen funktionen som den naturliga mötesplatsen
och kittet i bygden som det kanske en gång var med många aktiva företagare.
Lokalavdelningarna bärs i dag upp av många som i högre grad gör det i någon
form av plikt och ansvar än glädje och genuint engagemang. För några år sedan
hade LRF en omfattande folkrörelseutvecklingsprocess om hur framtidens LRF
ska se ut. Denna process som bestod av processorienterade dialoger inom alla
nivåer i LRF kom egentligen inte fram till något revolutionerande. -LRF ska ha
samma struktur som tidigare, men med mera möjligheter till avgränsade
engagemang och digitala verktyg som underlättar.
Vi anser detta alltför passivt förhållningsätt inför framtiden. OM inget görs
kommer lokalavdelningar dö sotdöden, första steget brukar vara att slå ihop
avdelningar som inte leder till mera engagemang utan snarare tvärtom. Vi
befarar vidare att enskilda medlemmar väljer att avsluta medlemskapet för att
man inte vill ”dra lasset” i de ideella uppdragen. Allt färre företagare ska
upprätthålla och delta i älgförvaltningsgrupper, dikningsföretag, vägföreningar
och de ekonomiska föreningar som på olika sätt hanterar våra produkter samt
andra intresse- och branschföreningar. Potten för den ideella tiden är med råge
uppfylld och finns det någon tid över ser vi att allt fler företagare prioriterar
den till barnens idrott eller eget intresse. Detta kan vi inte bygga framtidens
framgångsrika, vassa företagarorganisation på!
Icke desto mindre finns det också många lokalavdelningar som klarar att
föryngra, förnya sig och hitta en naturlig funktion i bygden och för
medlemmarna. Vi ser också att lokalavdelningarna har en viktig
förankringsfunktion för kommungrupperna och en tryckknappsfunktion när
problem uppstår i en bygd. Det finns ingen anledning att riva upp det som
fungerar. Låt de lokalavdelningar som funkar arbeta på. Låt lokalavdelningen
ha kvar motionsrätt till regionstämma, men stadgebind kommungrupper och
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gör dessa till fullmäktige på regionstämman utfrån medlemsantal. Frigör enligt
V Götalands provmodell lokalavdelningarna från sitt ekonomiska ansvar, krav
på revisorer och formalia i övrigt. I många bygder samverkar alla
lokalavdelningar om aktiviteter och årsmöteslokaler i alla fall så skillnaden är
minimal i praktiken för organisationen. På detta sätt kan de bygder där
lokalavdelningen har svårt att hitta naturlig funktion finna andra lösningar och
när problem uppstår kan en ny tillfällig lokalavdelning uppstå enklare och bli
det naturliga sättet att kanalisera engagemang runt tillfälliga frågor som
engagerar och sammanför folk i en bygd.
Utöver detta måste man också se över hur formerna för arbetet i
kommungruppen ser ut, jämte ersättningen för detta. Det är
proffstjänstemannaarbete att läsa remisser av detaljplaner, upphandlingspolicys
och tillväxtstrategier och detta förväntar sig LRF ska ske på ideell tid av oss
vanliga bönder. Det är föraktande i synen av värdet av vår tid, där det även i
kommungruppsarbetet ytterst är företag och familj som sponsrar
kommungruppens arbete. Kommungruppen är första steget i vår
företagarorganisation och allt flera frågor avgörs i vardagen i kommunhuset.
De krafter för engagemang som finns bland våra medlemmar måste prioriteras
till kommungruppen och LRF måste också därför fortsätta det utmärkta arbetet
med att stärka legitimitet och status på kommungruppen.
LRF måste därför snarast starta ett arbete med att utforma framtidens
företagarorganisation som inte bygger på att ideella under ska ske av enskilda
eldsjälar för kollektivets bästa.

Avdelningen yrkar därför
att
LRF Östergötland tar initiativ inom LRF i motionens anda och
riktning
att

motionen i sin helhets sänds vidare till riksförbundsstämman

Skänningeortens LRF-avdelning
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