Palle Borgströms hälsning
till lokalavdelningarnas årsmöte
Det har varit en sommar som ingen annan, med
höga temperaturer och lite nederbörd i stort sett
i hela landet. Med bränder, brist på foder och
lägre spannmålsskördar som får även den minst
orolige att ligga sömnlös om natten.
LRF har arbetat intensivt under sommaren.
Det har varit alltifrån näringspolitiska kontakter,
till opinionsbildning i traditionella och sociala
medier men också mycket omsorgsarbete hos
medlemmar som har det tufft. Det var också
länge sen vi hade så många medlemsmöten som
vi har haft denna sommar.
Det finns ingen enkel lösning som kan ställa
allt till rätta. De förluster vi ser i år kommer att
ta flera år att ta igen. LRF planerar en extra
satsning på näringspolitik och opinionsbildning
och där vi tar betydande resurser från årets
resultat. Satsningen är ett steg på vägen för att
skapa bättre förutsättningar för en lönsam och
livskraftig livsmedelsproduktion i Sverige.
Sommarens extrema väder med torka och
bränder visar på betydelsen av en samlad
folkrörelse. Ju fler vi är som är med och hörs
och på olika sätt medverkar ju mer kan vi
påverka våra förutsättningar i det gröna
näringslivet. En avgörande fråga för vår
framtid är hur vi ska vässa LRF till en modern
folkrörelse.
Årets riksförbundsstämma beslutade att LRF
ska genomföra en bred medlemsdialog om
framtidens folkrörelse. Utgångspunkten är att

tillsammans forma en organisation som präglas
av engagemang, gemenskap, demokrati och
jämställdhet. Och som samtidigt är kraftfull och
inflytelserik i förhållande till omvärlden.
Min vision är att LRF ska möta medlemmarna
där de befinner sig och erbjuda former för
engagemang och påverkan som är attraktiva,
både för dem som redan engagerar sig och
de som idag inte gör det. Nya påverkansvägar,
nya mötesplatser och högt i tak för innovativa
idéer. Lägg till digitalisering som kan skapa nya
möjligheter för demokrati och inflytande.
Jag tror att medlemsdialogen kommer att bli en
spännande och inspirerande förändringsresa.
Det är genom en levande folkrörelse LRF
kan vara framgångsrik i sitt arbete för det
gröna näringslivet och en inflytelserik
företagarorganisation.
Ta chansen att bidra med dina idéer, alla behövs
för att vi ska vässa oss för framtiden.
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