Tips och idéer inför er nästa aktivitet i lokalavdelningen
 Bondelunch/frukost
Träffa andra medlemmar för att äta en bit mat och diskutera aktuella ämnen. Bjud
exempelvis in någon gäst t ex en politiker eller sakkunnig för att ställa frågor direkt
kring teman som; SAM-ansökan, skattefrågor, arrendefrågor, offentlig upphandling,
rovdjursfrågor etc.
 Matlagningskurs
Testa en matlagningskurs på lokala och svenska råvaror från naturens skafferi. Visst
finns det många goda regionala specialiter att värna om? Låt inte dessa gå i glömska
och passa på att samtidigt belysa de svenska mervärdena.
 Studiebesök
Har grannen nybyggt dikostall? installerat solceller? Eller provat en ny form av
foderblandning? Inspireras av varandra och sprid goda exempel för att främja
företagsutveckling på landsbygden genom studiebesök hos varandra.
 Styckningskurs
Hur tar man bäst tillvara på styckningsdetaljer utan att allt blir köttfärs? Och hur länge
ska man egentligen hängmöra? Ett sätt för medlemmarna att få utökad kunskap i hela
värdekedjan, från jord till bord.
 Studiecirklar
Vilka är de aktuella frågorna i just din region som behöver belysas? Eller är det
fördjupade kunskaper inom företagekonomi som behövs? Gör en inventering vad
medlemmarna vill och behöver som kan leda till en givande och informativ
studiecirkel. Kontakt Vuxen Skolan i din region så hjälper de till att starta en
studiecirkel eller SV-Arena
 Gårdsbesök för skolelever
Hur mycket äter en ko? Hur blir det gröna gräset till vit mjölk? Hur många ägg lägger
en höna? Barn och ungdomar har ofta många frågor om landet och bondeyrket. Ta
tillfället i akt och bjud in skolelever till gården för att berätta om bondeyrket och livet
på landet. Folkbildning när det är som allra bäst.
 Skördefest
Som man sår får man skörda. Passa på att återhämta er efter den intensiva
växtsäsongen och bjud in medlemmar + vän till en skördefest för att fira årets skörd.
 3 träffar i säkert bondförnuft
Gör som hundratals lokalavdelningar och andra grupper – boka in en kurs
tillsammans. Kursen varvar diskussioner med fakta, filmer och en praktisk del i form
av en gemensam skyddsrond. Säkerhet framförallt!

 Tema-kvällar
Maskinvisningar, traktorrace, växtskyddsförädling, ekologisk odling, starta eget,
energiträffar, allemansrätten, fältvandring, viltvård, familjeskogskväll, kvinnligt
företagande eller vattenskydd?
 Låt medlemmarna inspireras!
Bjud in till Talarkväll med en engagerad landsbygdsbo/ lantbruksföretagare.
 Bjud in till ”Bonde på krog”
Gör ett restaurangbesök med lokalavdelningen och passa på att ställ frågan- vart kommer maten/köttet ifrån? Vem är bäst att upplysa om livsmedelsproduktion
om inte producenten själv?
 Fler goda exempel?
Kika under Gröna Sidorna och mitt i byn vad andra lokalavdelningar hittar på. Kanske
något som passar just er lokalavdelning?

Frågor, tankar och fler idéer? - Kontakta gärna ditt regionkontor

