Tips och tankar om att förbereda möte
Förberedelse är 90 % av framgången!
Varför? Syfte, varför har LRF mötet? Vad ska de leda till?
Vad? Vad ska hända under och efter mötet? Vilken påverkan vill vi åstadkomma? Vad ska deltagarna
känna, tycka, göra?
Vem? Målgrupp, vilka ska du träffa? Vad vet du om dem? Vilka behov har de? Fundera noga på
denna punkt! Hur ska ni se till att ni har tillräcklig kompetens i sakfrågan vid mötet. (Behöver inte
kunna allt - går bra att be att få återkomma med svar på knepiga frågor.)
Hur? Vad ska ni fokusera på? Vilka budskap? Vilken form av möte ska det vara för att förstärka våra
budskap? Hur skapar vi dialog och win-win-känsla. Hur skapar vi upplevelse? Tänk kreativt och
utanför boxen. Varje möte med LRF ska vara minnesvärt för dem vi vill påverka! I vilken lokal, ljud,
ljus, mat?
När? Vilken dag, Tid på dagen?

Mötesformat
Tänk kreativt: Använd alla sinnena, hörsel, syn, smak, lukt, känsel. Spela på känslor, berätta historien,
lägg in kreativa moment, upplevelse och utflykter, överraskningar
Inbjudan: Hur ska den se ut för att locka att komma på mötet?
Efter mötet. Tänk redan i planeringen på hur ni håller i och håller ut i frågan.
Vad gör vi nu? Finns det andra vi kan samverka med? Hur följer vi upp eventuella löften vi fått från
politiker? Inbjud till och var beredda på att svara på frågor om ämnet som ni haft uppe på mötet.

Från möte till avancerad dialog på 10 minuter
Ett bra möte vilar på fyra grundstenar, alla lika viktiga.
Kompetens
Vi är pålästa och förbereda men ingen måste kunna allt. Väl så viktigt är att visa att jord –och
skogsbrukets vill vara med och bidra och visa att det redan händer mycket.
Fysisk miljö
Platsen där mötet är ska vara och upplevas trygg och överblickbar, så att deltagarna kan fokusera på
innehållet i mötet. Inte på vad som händer runt om. Undvik maskiner som kör nära eller
att ha djur precis intill, det distraherar men skapar å andra sidan verklighetsförankring.
Om det behövs särskilda kläder, skor m.m. skriv med det i inbjudan.

Struktur
Var tydliga med tid och plats. Det kan behövas karta. Var noga med att ange sluttid för möte och
hålla den. Ange i inbjudan om ni bjuder på fika/mat. Tänk på specialkost. Berätta gärna i början av
mötet vad som kommer att hända under mötet så att det är känt för alla.
Mental miljö
Vi vill skapa en stämning under mötet där politiker/beslutfattare ”taggar ner”, lyssnar och samtalar
för att lära och för att hitta framkomliga vägar att tillsammans lösa utmaningar som vi tar upp. Under
ett möte där det goda samtalet råder vågar man ställa även ”okunniga” frågor. Ingen konfrontation
eller påhopp. Det bör inte vara fler personer från LRF än vad det är politiker som deltar.
Åskådliggör fakta och budskap
Hur mycket är 600 ha åkermark? Använd en lokalt känd yta att relatera till, till exempel en ö eller en
sjö eller tänk att det är 1200 fotbollsplaner.
Duka upp en måltid och prata hållbara val och hur olika livsmedel produceras i kommunen, eller i
Sverige eller på annan plats i världen.
Åskådliggör hur mycket diesel ett jordbruk använder och kostnaden att ersätta med HVO. Siffror
presenterades i Land Lantbruk fredag 13 september.
Kolla på siffror på importerad mat som Jordbruksverket har och prata med politiker om varför det är
så och vilka effekter det får.
På sidan 15-16 i Jordbruksverkets rapport ”Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel
2015-2017” visar tabell/diagram vad som importeras. Ungefär varannan tugga är importerad. Ät en
fika ihop och prata om hur detta påverkar klimat, miljö och landsbygdsföretagande.
Visa på verklig omställning till hållbar livsmedelsproduktion/skogsbruk genom att göras studiebesök
för att visa t ex solceller, våtmark (omysigt i november), biogas m.m.

