Handbok för
LRF-avdelningens
valberedning

Valberedningen
Valberedningarna har en central roll inom LRF. Det är här förslagen på nya
styrelseledamöter, revisorer och vilka som ska representera lokalavdelningen vid
regionstämman arbetas fram. Som förtroendevald i en valberedning är du en av de som
påverkar vilka som ska företräda LRFs medlemmar i styrelsearbetet – samtidigt som du får
nya kunskaper om styrelsearbete och ledarskap, och ett brett och viktigt kontaktnät.
Handboken kan användas på många sätt. Den ska ses som en idébank och handledning för
att känna sig trygg i uppdraget samt få utvecklas i rollen utifrån var och ens förutsättningar.

Börja vid årsmötet

Vid årsmötet utses
valberedningen. Boka
första mötet direkt, så blir
jobbet mycket enklare.

Presentera

Lär känna och granska
Starta valberedningsarbetet vid verksamhetsårets början. Fundera
redan nu över vad ni har
att göra framöver.

Lägg tid på att förbereda
er inför årsmötet. Se till
att både avgående och
nytillkomna ledamöter får
en skön känsla vid mötet.

Sätt mål

Kom överens om vad ni vill
åstadkomma med ert
valberedningsarbete,
gärna både på kort- och
lång sikt.

Paketera erbjudandet
Tydliggör uppdragen för
de ni tillfrågar som
kandidater till nya
styrelsen, både ärligt och
tydligt.

Se möjligheter

En homogen grupp går
miste om många
värdefulla perspektiv,
tankar och idéer. En
blandning av personligheter är därför att
föredra.

Lyft blicken

Lär er mer om LRF och vart
organisationen är på väg,
så att ni ger rätt bild och
väljer rätt personer för
uppdragen.
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Börja vid årsmötet
Det är lätt att tänka att valberedningen inte behöver göra något arbete om ingen avsäger
sig sitt uppdrag. Men förtroendet att bereda valen inför årsmötet är mycket bredare
än så. Börja ert arbete direkt, för ni har ett viktigt jobb att göra. Bestäm datum för ert
första valberedningsmöte direkt, gärna redan vid årsmötet. Passa också på att se er om i
mötesrummet. Är det någon som inte är med i styrelsen, men som visar extra intresse? Är
det någon i styrelsen som signalerar att hen ”ställer upp”, utan något egentligt engagemang?
Huvuduppdraget är att ta fram förslag till styrelse och revisorer. Men gå igenom
föredragningslistan och se vad ni mer har att föreslå. Ska ni föreslå fullmäktige och ta fram
förslag till arvoden och/eller reserättningar också? Ibland ska kommungruppsledamöter
föreslås, ibland jakt- eller studieansvariga. Här är det lämpligt att ha dialog med befintlig
styrelse så att ni är överens om vilka val som verkligen behöver göras, utöver de som framgår
av föredragningslistan och/eller stadgarna. Det är också brukligt att valberedningen
föreslår mötesordförande och sekreterare inför årsmötet, även om det ofta är den befintliga
styrelsen som gör jobbet också vid årsmötet.
Träffas så snart som möjligt för ett första möte. Går det för lång tid efter årsmötet
är det lätt att tappa bort hur det var ni tänkte där och då. Prata om hur ni ser på
valberedningsuppdraget och inled samtal om vad ni vill åstadkomma framöver. Kom
överens om hur ni ska lägga upp arbetet tillsammans och gör en grov tidsplanering fram till
årsmötet.
Vill ni ses, utan att träffas fysiskt, kan LRF bistå med möteslänkar i Teams. Mer information
om detta, samt instruktioner för Teams, hittar du på www.lrf.se/utskick.

Huvuduppdraget är att
ta fram förslag till
styrelse och revisorer
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Lär känna och granska
Att kritiskt granska och ifrågasätta en styrelse är varken lätt eller självklart. Särskilt inte om
valberedningen föreslagit och varit med om att utse den sittande styrelsen. Dessutom vet vi
att förtroendevalda sällan står på kö för att bli valda. Men att lära känna och granska arbetet
ger ändå en bra grund för fortsatt arbete.
Ta reda på mer, genom att exempelvis:
• Prata med styrelsen. Fråga om hur ofta de har möten, och hur det är med närvaron och
delaktigheten.
• Delta vid något styrelsemöte. Känn av stämningen i rummet. Verkar alla komma till tals
och vara engagerade? Har ordföranden förmågan att både entusiasmera och delegera?
• Delta i någon aktivitet och prata med medlemmarna.
• Läs handlingar och ta del av inbjudningar och kallelser till träffar.
• Ta del av verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
• Följ LRF-avdelningen i sociala medier, om den finns där.

Sätt mål
När ni fått en bild av läget är det dags att komma överens om vad ni har att göra. Resonera
om vad som behövs i er framtida styrelse och om hur ni kan hitta kompetenser som saknas.
Nedan följer några exempel, där det är läge att formulera gemensamma mål:
”Sittande ordförande gör ett bra jobb och kommer sannolikt att göra det ett par år till. Men vad händer
när hen slutar? Sätt mål som innebär att (minst) en tänkbar efterträdare till ordföranden väljs in i
styrelsen vid nästa årsmöte.”
”Det finns en ung tjej/kille i styrelsen, som inte säger så mycket på mötena och inte heller kommer med
nya idéer. Ofta är det svårt att vara idérik och framåt när man är i minoritet – oavsett om det handlar
om kön, ålder eller något annat. Sätt ett mål som innebär att fler ur den gruppen väljs in.”
”LRFs medlemskår består av cirka 40 procent kvinnor och 60 procent män. Att heterogena/jämställda
grupper är mer lönsamma och mer framgångsrika i att lösa svåra problem är nog ganska känt. LRF
har ett mål som handlar om att de förtroendevalda ska spegla medlemskåren. Om er styrelse inte är
jämställd ska det vara ett framtida mål att den ska bli det.”
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Prata om vilka behov ni ser
och vilka förändringar
ni skulle vilja få till

Se möjligheter
Ibland bygger tradition och gamla vanor osynliga hinder för att förändra styrelsens
sammansättning. Det kan handla om att bara en viss typ av medlemmar kommer i fråga till
vissa uppdrag, eller att vissa val görs för att de alltid har gjorts. Prata om vilka behov ni ser
och om vilka förändringar ni skulle vilja få till.
Nu är det dags att ta fram medlemslistan och fundera över vilka som kan leda och driva
verksamhet i er lokalavdelning. Saknar ni något namn på medlemslistan kanske ni kan värva
en ny medlem. Det är bra med förtroendevalda som kan branschen och näringen, men
kanske är det inte den viktigaste egenskapen som behövs för att leda er lokalavdelning.
Att byta ut någon som inte själv sagt att den vill sluta är inte enkelt. Men ibland kan det vara
just det som behövs, för att ge kraft åt en ny styrelse.

Checklista vid ej förlängt mandat
•
•
•
•
•
•
•

Gör klart att ni i valberedningen är överens
Tänk efter hur du själv skulle vilja bli bemött om det var du som blivit
kontaktad
Kontakta personen i god tid före valet, helst först av alla i nya styrelsen
Förklara varför valberedningen inte kommer att föreslå ett förlängt mandat
Lyft fram bra saker som personen gjort under tiden i styrelsen
Ge personen möjlighet att själv avsäga sig uppdraget
Kom gärna överens om att ta ett uppföljningssamtal, för att kunna svara på
eventuella fler frågor och funderingar
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Lyft blicken
”Om du inte vet vart du ska så spelar det inte heller någon roll vilken väg du tar.”
Många känner igen svaret som sjuåriga Alice får av katten i Lewis Carrolls bok Alice i
underlandet från 1865 när hon frågar efter vägen. Men här spelar vägen en stor roll och
LRFs mål är de vi ska sträva efter. Kortfattat beskrivs våra gemensamma mål nedan.

LRFs vision
Vi har en vision som anger riktningen för vårt gemensamma arbete.
”Vi får landet att växa. De gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller
tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft i det hållbara samhället.”

Vägen mot visionen
Som stöd för att nå visionen finns Vägen mot visionen som utvecklar och beskriver LRFs
strategiska inriktning och principiella syn inom fyra områden:
•
•
•
•

För vilka LRF finns till och hur medlemmarnas engagemang tas till vara,
Förutsättningar för det gröna näringslivets bidrag till ett hållbart samhälle,
LRFs roll som företagarorganisation samt
Förutsättningar för att leva och verka på landsbygden.

Dokumentet är vägledande för all verksamhet inom LRF och beslutas vart tredje år av
riksförbundsstämman.

Verksamhetsidén tydliggör LRFs uppdrag
I stadgarna för LRF anges att:
” Riksförbundet ska medverka till utvecklingen av företagare och företag inom det
gröna näringslivet i Sverige; företag där jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är
grundläggande resurser; så att den enskilda medlemmen kan förverkliga sina ambitioner
om tillväxt, lönsamhet och livskvalitet.
Verksamheten ska bedrivas med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.”
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Värdegrunden
Värdegrunden beslutades av LRFs rikförbundsstämma 2022. Stämman har lagt fast de
grundläggande värderingar som förväntas genomsyra vårt ledarskap, arbetssätt och våra
ställningstaganden.
•
•
•

Trovärdighet. Vi skapar trovärdighet genom kompetens, öppenhet och respekt för
människor, djur och natur.
Ansvarstagande. Vi bedriver våra verksamheter på ett ansvarstagande sätt, så att vi
tillsammans bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.
Demokratisk grundsyn. Vår organisation utvecklas ur en demokratisk grundsyn och
arbetar aktivt för alla människors lika värde.

LRFs strategiska mål 2030
Vi har också långsiktiga, strategiska mål som visar vår riktning i ett längre perspektiv:
•
•
•
•

Aktiv landsbygd. En ökande andel medlemmar känner framtidstro kring att leva och
driva verksamhet på landsbygden.
Hållbar tillväxt. Värdet av varor och tjänster inom jord, skog, trädgård och landsbygdens
miljö ska uppgå till mer än 130 miljarder kr år 2030.
En lönsam näring. En kontinuerligt ökande andel av företagen i de gröna näringarna ska
ha en lönsamhet som är tillräcklig för lön, återinvesteringar och företagsutveckling.
LRF är en attraktiv och stark företagar- och intresseorganisation. Antalet medlemmar ska
uppgå till fler än 120 000 år 2030, varav minst 110 000 företagarmedlemmar.

Etiska riktlinjer
Hur vi inom LRF hanterar våra verksamheter, behandlar varandra och agerar kommer alltid
att definiera vilka vi är och hur omvärlden uppfattar LRF. LRF har 11.500 förtroendevalda,
som alla fått ett alldeles unikt uppdrag, att företräda medlemmarna. Därför blir det extra
betydelsefullt hur våra förtroendevalda väljer att förvalta detta förtroende. Vi har en öppen
och respektfull kommunikation:
•
•
•

Vi tar ansvar och skapar förtroende
Vi tar vara på vår tid och våra resurser
Vi agerar med gott omdöme

Kortfattat handlar det om att det ska vara lätt att göra rätt. Dessa etiska riktlinjer förväntas
ge vägledning, en riktning. Effekten blir att vi agerar ansvarsfullt gentemot varandra och
den omvärld vi arbetar i.
Det är viktigt att alla känner sig trygga i sitt uppdrag. Därför kan man också se de etiska riktlinjerna som ett tvåvägsansvar; både vilka förväntningar LRF har på dig som förtroendevald
samt vilka förväntningar du kan ha på LRF. Målet är ett tillåtande klimat där vi alla agerar
ansvarsfullt, både i medgång och motgång.

LRFs strategiska mål är aktiv
landsbygd, hållbar tillväxt, en lönsam
näring och en attraktiv och stark
företagar- och intresseorganisation
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Paketera erbjudandet
Väldigt få personer vill ta ett uppdrag som beskrivs som ”litet och oviktigt”. Lägg lite tid
på att förbereda samtalet med er nästa förtroendevalda. En undersökning som LRF gjort
visar att för att motivera målgruppen kvinnor så är det viktigt med tydlighet i vad uppdraget
innebär, och för att locka målgruppen unga är det viktigt med förebilder att identifiera sig
med.
Berätta om LRF (om det behövs), om styrelsen och vad det innebär att vara styrelseledamot.
Lyft fram fördelarna och ställ frågan, om personen är intresserad. Kika i handboken för
förtroendevalda i lokalavdelningsstyrelsen om ni är osäkra på vad uppdraget innebär.
Tiden går och ny tid kommer, men arbetet med att tänka igenom vad ni har att göra är
troligen den samma oavsett om ni gör det i början eller slutet av verksamhetsåret. De flesta
föreningar har årsmöten ungefär samtidigt, så chansen att få ett ja är säkert större om ni är
ute i god tid.

Tips inför samtal om nytt uppdrag
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentera dig själv och ditt ärende
Kolla att personen har tid att prata, och bestäm annars en ny tid
Tala om varför ni valt att tillfråga just hen
Redogör kort om uppdraget; vilka som finns i styrelsen, hur många möten det
är och kanske också om vad LRF är
Öppna upp för frågor. Förbered också någon fråga till den du kontaktar,
annars blir det lätt en monolog
Kräv inte svar på en gång, när du fråga kandidaten om att ta uppdraget, utan
be att få återkomma
Förklara hur valberedningens fortsatta process ser ut och att det är årsmötet
(inte valberedningen) som bestämmer hur det blir
Tacka för samtalet och bestäm när och hur ni ska ha kontakt igen
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Presentera
Ofta är det valberedningens sammankallande eller ordförande som presenterar förslaget
vid årsmötet, men bestäm i förväg vem som gör det. Lägg också lite tid åt att förbereda
presentationen. Lyft och tala väl om både gamla och nya kandidater och beskriv vikten av
deras arbete och uppdrag.
Det är bra om valberedningens förslag finns att dela ut i tryckt format vid årsmötet. Många
väljer att skriva redan i årsmöteskallelsen att alla val redan är förberedda, om så är fallet. Då
går kanske de som inte önskar bli valda till årsmötet med lättare steg.
Tänk på att namnge kvinnor/män, unga/äldre på samma sätt. Är det exempelvis för- och
efternamn som gäller, så gäller det för alla. Ge också samma typ av information, oavsett vem
det handlar om.
Avsluta med att tacka för förtroendet och samarbetet samt lyckönska den nya styrelsen.

”Lyft och tala väl om både
gamla och nya kandidater ...
lyckönska den nya styrelsen”
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Mer information och inspiration
Att vara förtroendevald i LRF ska vara meningsfullt, enkelt och roligt och det är viktigt
med en bra start när man är ny i sitt uppdrag. När man ska berätta om uppdraget för en ny
kandidat, kan det vara bra att påminna sig själv om vad man gör i en lokalavdelning.
Korta filmer om de olika uppdragen i LRF hittar du här:
www.lrf.se/mitt-lrf/fortroendevald/utbildning-for-fortroendevalda/introduktion-ny-fortroendevald
LRFs 11 500 förtroendevalda har fått ett alldeles unikt uppdrag att företräda medlemmarna.
Hur vi inom LRF hanterar verksamheter, behandlar varandra och agerar kommer alltid
att definiera vilka vi är och hur omvärlden uppfattar LRF. Det ska vara lätt att göra rätt och
LRFs etiska riktlinjer förväntas ge vägledning, en riktning.
Läs mer och se filmen om LRFs etiska riktlinjer och värdegrund här:
www.lrf.se/mitt-lrf/fortroendevald/utbildning-for-fortroendevalda/etiska-riktlinjer
Vi har också tagit fram en styrelsehandbok för LRFs lokalavdelningar. Den ger dig en
översiktlig bild av LRF som organisation, våra olika uppdrag i styrelsen och där finns även
en ordlista för föreningen.
Ladda ned styrelsehandboken för förtroendevalda i LRFs lokalavdelningar här:
www.lrf.se/globalassets/dokument/mitt-lrf/fortroendevald-i-lrf/lokalavdelning/material-och-verktyg/
styrelsehandbok-for-lrfs-lokalavdelning.pdf

Att vara förtroendevald i LRF ska
vara meningsfullt, enkelt och roligt
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