Tips till årsmötet öch verksåmhetsåret
Gör saker ihop, anordna gärna årsmötet och/eller andra aktiviteter ihop med en annan lokalavdelning.
Dela föreläsare och lokal och samordna med mat eller fika för att minska kostnaderna.
Nya medlemmar, bjud gärna med kollegor och grannar som ni saknar som medlemmar så kan vi bli fler!

Föreläsare
Regionstyrelsen - kommer gärna ut och besöker årsmöten eller andra aktiviteter. Kontaktuppgifter finns på
www.lrf.se/sodermanland
Regionkontoret – vi som jobbar på regionkontoret har olika kunskapsområden och kan hjälpa till att hitta
föreläsare eller komma och tala själva. Kontaktuppgifter och vem som jobbar med vad hittar du på
www.lrf.se/om-lrf/kontakta-oss
Försäkringsbolag eller rådgivningsföretag – Ta kontakt och be dem prata om försäkringar och
skadeförebyggande åtgärder mm om det berör försäkringsbolag. Eller kontakta ett rådgivningsföretag fråga
om de har någon lämplig föreläsare som kan komma ut till er och prata om ekonomi, växtodling,
fältvandring, ägarskifte mm.
Fler förslag - Länsstyrelsen, kommunen, länsmuseet, lokal företagare/entreprenör, journalist från
lokaltidningen, lokalkändis, komiker mm.

Aktivitetsförslag & utbildning
Enkla träffar - är ofta mycket värda, t.ex. bonnafika, julbord, grillkväll, friskvårdsaktiviteter för att få
tillfälle att träffas och prata. Ur de små samtalen kommer ofta bra idéer att jobba vidare på.
Studiebesök – kan göras på intressanta företag eller anläggningar i er närhet. Hos någon som byggt ut,
förändrat sin verksamhet.
Informationsmöten – vad är på gång i er bygd? Bredband? Regler kring enskilda avlopp? Hur kan vi jobba
för att minska stölder inom lantbruk och skogsbruk? Vad är LEAN? Vad gör kommungruppen? Nog finns
det saker som ni är nyfikna på i er närhet, bjud in någon sakkunnig och lär er något nytt!
Erbjudande till Lokalavdelningar och kommungrupper i LRF
ViljaLysa erbjuder lokalavdelningar i Södermanland och Örebro möjligheten att samla ihop 8-15 företagare
för en 1-dagskurs i ledarskap. Utbildningen delfinansieras av Jordbruksverket och kostnaden inklusive kurs,
förtäring och dokumentation är endast 850 kr/person. Vill du veta mer? Ring Folke Brinckmann på 070-984
15 55 eller e-post folke@viljalysa.se

Vänd

Studiecirklar – Varför med SV? De kan bidra med stöd, ju mer vi gör tillsammans desto mer stöd kan vi få,
ett bra sätt att bygga kunskap tillsammans. Tips på cirklar: Beredskap, Motorsågskörkort (A-C),
Röjsågskörkort, När andra vill ta över din mark, Skogskunskap med LRF, Skogens Vatten, Miljöhusesyn,
Mersmak röjning (återkommer 2121), Äga och förvalta vatten mm läs mer www.sv.se/lrf och kontakta din
SV- avdelning i Södermanlands län: Katarina Stenberg, tele: 010-199 23 35, e-post: katarina.stenberg@sv.se
www.sv.se/avdelningar/sv-sormland
LRF Företagarakademins boxar fungerar också utmärkt att göra som studiecirklar, företagarakademin hittar
du här www.lrf.se/foretagande/lrf-foretagarakademi Du kan även få råd och stöd av SV för
kulturarrangemang eller föreläsningar.
Utbilda din styrelse – genomför gärna förtroendevald i LRF på egen hand eller som studiecirkel
www.sv.se/foreningsutveckling/lrf/studiematerial/fortroendevald-i-lrf/
Andra tips på studiecirklar till lokalavdelningen via SV är: Mötesteknik, Föreningskunskap,
Valberedningsarbete. Regionen bekostar kursledare så långt budgeten räcker, först till kvarn!
Mer information kontakta Karin Madsen Wessman, 010-184 43 47 alt. karin.madsen.wessman@lrf.se.
SVs Föreningsboxen, är till för dig som nyss blivit medlem eller fått ett styrelseuppdrag. Du kan gå igenom
materialet på egen hand men det ger naturligtvis mer att starta en studiecirkel kring det. För dig som redan
har föreningskunskap men önskar hjälp att komma vidare finns verktygslådan! All info hittar ni här
www.sv.se/foreningsutveckling/foreningsboxen

Utmärkelser
Gröna hjärtat är en hedersutmärkelse instiftad 2015 till personer inom LRF.
Utmärkelsen syftar till att uppmärksamma och belysa värdet av medlemmars insatser och engagemang inom
LRF som folkrörelse. Det är lokalavdelningen som förfogar över utdelningen av Gröna hjärtat och detta kan
ske när som helst under året.
För beställning av Gröna hjärtat, kontakta Karin Madsen Wessman tel. 010-184 43 47 alt. e-post
karin.madsen.wessman@lrf.se.

Omsorg och beredskap
Omsorgsgruppen och bondekompis – LRF Södermanland har en omsorgsgrupp som finns för lantbrukare
som behöver stöttning. Mer info hittar ni här https://www.lrf.se/mittlrf/regioner/sodermanland/omsorgsgruppen/
Så jobbar du säkrare! Handen på hjärtat, när drog du efter andan senast och tänkte att ’där hade jag tur’.
Och vad har du ärligt talat gjort för att det inte ska hända igen? Under odlings- och skördesäsongen har det i
år rapporterats om tragiska arbetsplatsolyckor inom de gröna näringarna. Flera med dödlig utgång.
Webbutbildning och checklistor hjälper dig att hitta och åtgärda risker på gården. Du hittar den på
www.ardusaker.se Där finns också checklistor för olika produktionsinriktningar, som hjälper dig att hitta
risker och göra en plan för hur de ska åtgärdas.

