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Motionens innehåll
Avdelningen anser att LRF bör förhandla om en ny livförsäkring som gäller livsvarigt och
som ingår i medlemskapet, alternativt att medlemsavgiften justeras efter uppkommen
försämring. Man anser att det vore en rimlig kostnad för LRF att ta sett till medlemsnytta.
Styrelsens ställningstagande och förslag
LRF:s medlemsförmåner och rabatter som är framtagna och förhandlade på central nivå är till
för att ge största möjliga medlemsnytta för så många som möjligt av våra medlemmar. Vilka
förmånerna är och vilken utväxling de kan ge varierar över tid samt hur väl marknaden på just
ett specifikt område fungerar. Även LRF:s olika dotterbolag varierar både i antal och i hur
avkastning gynnar medlemmarna. En del bolag har avyttrats för att frigöra kapital, att de har
stått inför stora investeringar eller att de helt enkelt inte längre behövs för att uppfylla LRF:s
syfte och mål.
Baslivförsäkringen tillkom som en del i medlemskapet 1998 och alla medlemmar som
kvalificerat sig för Basliv har omfattats av den. Försäkringen gav medlemmarnas anhöriga ett
begränsat efterlevandeskydd. Baslivförsäkringen finansierades aldrig av medlemsavgiften till
LRF utan från avkastningen från LRF försäkring. När LRF Försäkring upphörde 2020
försvann också finansieringen för Baslivförsäkringen.
LRF:s grundsyn är att se till att medlemmarna har möjlighet att teckna en god försäkring med
bra skydd. Det görs genom samarbete med Länsförsäkringar. Regionstyrelsen anser inte att
det är en försämring att få framförhandlat en möjlighet till nyteckning av livförsäkring hos ett
försäkringsbolag som är väl känt bland våra medlemmar och som har både resurser i form av
kompetens samt kapital, dessutom utan att göra ny hälsokontroll. Samtidigt har det införts nya
medlemsförmåner som juridisk vägledning, även för personmedlemmar. Samt rabatterade
tjänster inom affärsrådgivning och familjejuridik hos Ludvig o Co.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta:
att

motionen ska anses vara besvarad enligt ovanstående

