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Det talade ordet gäller

Stämmoanförande av Verkställande direktör Anders Källström
tisdag 20 maj 2014 på Sånga-Säby Hotell & Konferens
Stämmodeltagare,
Vi lever mitt i en digital revolution. Det är en förändring av
samhället som i vissa stycken är lika omvälvande som
industrialiseringen en gång var. Det räcker med att fundera
på att en av våra händer snart sagt alltid håller i en smart
telefon, vad som sker när du tryckt på betalknappen i din
digitala bank eller känslan av att en ny traktorhytt mer och
mer liknar en central där du själv snart är överflödig.
Det samhälle som nu formas är ett annat än den tid då LRF
en gång skapades. Berätta om vardagslivet på 70-talet för en
tonåring så kan du mötas av allt från himlande ögon till en
förvånad fråga om hur det var möjligt att leva då?
Klart är att mängder av våra vardagsfunktioner digitaliseras.
Våra levnadsmönster kommer att påverkas långt mer än vad
vi själva kanske just nu kan inse.
För landsbygden öppnar sig en annan värld. Samtidigt som de vanliga landsvägarna inte alltid
har den kvalitet vi skulle önska, växer sig de digitala motorvägarna allt bredare. Du behöver
inte längre bo i en stad för att få tillgång till bra service. Enklare läkarkonsultation kan göras
med webbkamera över internet. Nya filmer får premiär i den lokala bygdegården med hjälp
av ny teknik. Lanthandeln blir ofta navet för all möjlig digital service. Via forum på nätet är
det lika lätt att utbyta erfarenheter med en grisbonde i Holland som med granngården. Det
är inte längre en utopi att bo i Årjäng och studera vid världens främsta universitet.

Mitt i framtiden
Mitt i den världen finns LRF. Känslan av att arbeta med framtidens frågor är lika spännande
som påtaglig. Just frågan om att vara med i tiden, att verkligen upplevas som en organisation
för vår tids frågor är en ledstjärna i vår vardag.
Stödet för svensk livsmedelsproduktion har knappast varit större i modern tid. Jag tror aldrig
jag upplevt en sådan uppställning från samhälle och politik för tillväxten i det gröna näringslivet. Det tidsfönster som öppnats skall vi ta vara på.
Som när Icas koncernledning i höstas kom till LRF med en idé om att vi gemensamt skulle
jobba för att lyfta mervärdena med svenska råvaror. Ica har den senaste tiden märkt av en
ökad efterfrågan av svensk, regional och lokal mat, och sökte en stark samarbetspartner för
att kunna motsvara kundernas, och handlarnas, önskemål. Ica har 11, 5 miljoner kundkontakter i veckan och 50 procent av den svenska matbutikmarknaden.

LRFs uppgift är inte att göra affärer, men allt vi kan göra för att skapa bättre förutsättningar
för medlemmars affärer – det skall vi också göra!
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I allt som nu sker finns en dröm. Med det nyskapade intresset kring vår egen livsmedelsproduktion blir frågan om en verklig ursprungsmärkning av svenska livsmedel helt naturlig.
När handeln nu äntligen flyttar sina positioner öppnas ett tidsfönster. Tänk om vi då kunde
få en verklig samverkan där alla led sluter upp bakom en modell där svenskproducerade
livsmedel – i en gemensam ram – också syns tydligt på förpackningarna i butiken. Det vore
ett verkligt genombrott och ett exempel på att tiden mognat för frågor som funnits på LRFs
agenda under många år.
LRF 2015
LRF 2015 är ett framtidsprojekt. Det handlar om att bättre kunna möta den nya verklighet
som väntar. Ytterst gäller det att skapa framtidens intresse- och företagarorganisation byggd
på en solid finansieringsmodell. Rätt utfört överlämnar vi ett LRF till framtida generationer
där det precis som idag finns tillräckliga resurser för att leva upp till tanken att attrahera,
inspirera och stötta alla dem som har gården som bas för sitt företagande.
Med 1 100 lokalavdelningar har LRF en grundstruktur som får många andra att avundas.
Med cirka 250 kommungrupper är vi närvarande vid samhällsplaneringens mest påtagliga
frågor och med vår regionala indelning har vi en kraft som våra medlemmar verkligen uppskattar. De frågor som hanteras på central nivå är samordnade för att få ut den mesta möjliga kraften när den som mest behövs. Med LRF 2015 adresseras frågan om att verkligen se
till att våra resurser utnyttjas optimalt.
Under våren har vi genomfört fem regionala konferenser där förtroendevalda och medarbetare bidragit med värdefulla inspel. Med visionen som ledstjärna har dialogen, diskussionen
och medskapandet gett syre till LRFs framtid. Delaktighet och involvering kan göra att förändringar tar tid. Men den kraft och energi som frigörs är troligen folkrörelsens starkaste
egenskap.
Nu är inriktningen klar och besluten är fattade. Till december 2015 skall vi nå 100 miljoner
kronor i resultatförbättrande åtgärder. Det innebär:
•
•
•
•

En ny, modernare och mera rättvis modell för LRF-avgiften införs, där inte bara areal
utan även omsättning ligger till grund för avgiften.
Ett nytt försäkringserbjudande med rakt igenom bättre medlemsförsäkringar.
LRFs arbete med ägande- och brukanderätt förstärks.
Övriga ekonomiska effekter skall nås med utgångspunkten ”effektivitet i alla led”.
Vi ser över, lägger samman, stramar upp. Av de cirka 40 miljoner kronor som skall
åstadkommas internt har vi redan klarat av 15 miljoner. De resterande 25 miljonerna
effektueras i det arbete som just nu pågår i hela organisationen. Operativt kommer
bland annat coachverksamhet att lämna linjeorganisationen under 2015, för att i
fortsättningen i huvudsak finansieras med projektmedel.

All förändring kräver sitt. Det är inte de enklaste lösningarna som skall till utan det handlar
om medvetna, genomtänkta val. Vi får inte underskatta det arbetet. Det kommer att kräva
kompetens, handlingskraft och mod. Men vi gör allt detta för att ta vårt ansvar, i vår tid, och
för att med framtiden för ögonen skapa morgondagens LRF.
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På det sättet hoppas jag att vi om några år kan säga; Det blev bättre, det blev effektivare och
vi lever inte längre på att ta ut pengar från balansräkningen för att finansiera dagens verksamhet.

Det är viktigt att städa framför egen dörr. Det gäller LRFs organisation likväl som det gäller
våra dotterbolag. Även här blir effektivitet en ledstjärna liksom att kravet på medlemsnytta
och tydliga strategier skall ligga till grund för styrning och inriktning under kommande år.

LRF Försäkring och medlemsförsäkringarna
LRF har en lång historia av att trygga medlemmarnas vardag. Det har skett under olika varumärken och med stat, Länsförsäkringar och gamla Föreningsbanken som partners.
När LRF från 2015 ändrar innehållet i sitt försäkringserbjudande är det nästa steg i arbetet
att trygga medlemmarnas vardag. Rent konkret betyder det att den livförsäkring som idag
ingår i medlemskapet blir kvar.
Däremot ersätts basolycksfallsförsäkringen med en ny frivillig försäkring. Här har vi tillsammans med Länsförsäkringar lyckats skapa en ny, modern olycksfallsförsäkring med betydligt
bättre villkor än den gamla. I den nya lösningen ingår:
•
•
•

Ersättning inte bara för den medicinska skadan, utan även den ekonomiska skada
som en olycka kan medföra.
Ersättning för tandskadekostnader, resekostnader, invaliditetshjälpmedel, kläder,
glasögon med mera.
Samtalsstöd via telefon gällande ekonomi, juridik eller psykosociala frågor.

Bedömningen vi gjort är att det är viktigare att medlemmarna erbjuds en prisvärd försäkring
som ger ett bra skydd om olyckan är framme, än att den skall vara gratis.
Tillsammans med Länsförsäkringar lanseras ett försäkringspaket ”Säker Person för LRFmedlemmar” ett delvis helt nytt exklusivt paket med fördelaktiga villkor.

Bolaget LRF Försäkring kommer nu att integreras i LRFs operativa verksamhet och erbjudanden från bolaget knyts närmare LRF-medlemskapet via samlingsnamnet ”LRF Medlemsförsäkringar”.
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LRF Media
LRF Media befinner sig mitt i den digitala revolutionen och har under det senaste året fortsatt arbetat med anpassning till den nya tiden. Ett antal titlar har sålts och utbudet har renodlats till tre huvudområden – Livet på landet, Drömmen om livet på landet och Det goda
livet. Affärsmodellen ska anpassas till det nya medielandskap som växer fram, vilket också
innebär att nya tjänster och produkter kopplade till nästa generations mediekonsumenter
utvecklas. LRF Media 2017 är den strategi allt vilar på och den inbegriper även att vi tydliggjort ägarens syn på medlemstidningen Land och det vi förväntar oss av en bra medlemskommunikation.
Om en dryg månad flyttar Stockholmsdelen av förlaget in i ett nytt mediehus mellan LRF och
Lantmännen.

LRF Konsult
LRF Konsult står också, liksom övriga företag i redovisnings- och rådgivningsbranschen, inför
stora förändringar och digitalisering. En utmaning, men samtidigt en möjlighet till utveckling.
För att möta morgondagens behov av kostnadseffektiva tjänster med hög tillgänglighet utvecklar LRF Konsult digitala tjänster så som Mitt kontor.
Parallellt med det fortsätter bolaget att utveckla kvalificerad rådgivning inom ekonomi, juridik och fastighetsförmedling för att ge såväl ökad kund- som medlemsnytta. LRF Konsult har
även förstärkt flera strategiska samarbeten, förutom med LRF, även med Växa Sverige,
Mellanskog, Ridsportförbundet och Swedbank för att nämna några.
Målet är satt – LRF Konsult skall vara Sveriges bästa rådgivningsföretag.

Sigill Kvalitetssystem
Sigill Kvalitetssystem har gått med vinst för första gången någonsin. Antalet certifierade företag ökade förra året och fler företag klimatcertifierade sina produkter. Sigill Kvalitetssystem
har också tagit fram en metod för att uttrycka smaker, Tala smak, med målet att fler skall
prata om mat.
Ursprungs- och kontrollmärket Svenskt Sigill har fortsatt hög kännedom hos konsumenterna.
Vi upplever nu att marknadens krav på ursprungsmärkning av livsmedel blivit viktigare och
från LRFs sida vill vi gärna samverka med alla aktörer för en genomtänkt svensk modell. I det
sammanhanget är kunskapen inom Svenskt Sigill en viktig faktor för framgång.

LRF Samköp
Genom ett framgångsrikt samarbete med förtroendevalda och övriga LRF har LRF Samköps
verksamhet och avtalsportfölj utvecklats till att bli mer angelägen för LRF-medlemmarnas
företag. Bolaget har också en allt bredare lokal närvaro och skapar förutom lönsammare
inköp även en möjlighet för medlemmar att träffas för att umgås och utbyta erfarenheter
inom relevanta områden.
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Bolagets ambition är att genomföra minst 30 stycken medlemsaktiviteter med LRFs regioner
under året vilket innebär att ca 10 000 medlemmar kommer träffas för att umgås och utbyta
erfarenheter kopplade till olika inköp och projekt.
LRF Samköps utveckling är ett fantastiskt exempel på vad en folkrörelse som LRF kan göra
när man samverkar över de traditionella organisationsgränserna. Jag hoppas att LRF
Samköps alla avtalserbjudanden skall synliggöras än tydligare när vi under hösten skall
beskriva vad som ingår i ett medlemskap i LRF.

Sånga-Säby Hotell & Konferens
Sånga-Säby Hotell & Konferens skall vara förstahandsvalet för företag och privatpersoner
som väljer hotell med tydlig miljöprofil. Verksamheten är ett bra skyltfönster för mat från
Sveriges bönder och serverar i största möjliga mån närodlat och svenskt. Numera erbjuder
hotellet på Färingsö även weekendpaket. Det nya hotellet är en framtidsatsning och jag
hoppas att ni med mig känner att vår anläggning tillhör de allra främsta i Mälarregionen.

By
By:fiket öppnar den 1 juli i det nya mediehuset på Franzéngatan 1. Det är den första etableringen med fokus på svenska råvaror och möjligheten för kunderna att ta medvetna och
goda beslut. Vi vill bygga en affär som tar landsbygden till sta’n, i form av till exempel restaurang, butik eller kafé. Vi letar också efter lokaler för nya etableringar. Och inriktningen är att
konceptet därefter skall vara skalbart för att nyttjas vid kommande etableringar på andra
håll i vårt land.
Från halvårsskiftet bildar By moderbolag i en underkoncern där Sånga-Säby blir dotterbolag.
Med den modellen kan vi behandla kommande By-etableringar som självständiga resultatenheter.

Macklean Strategiutveckling
Kunskap och kompetens är avgörande frågor för tillväxt och strategiutveckling i det gröna
näringslivet. Macklean Strategiutveckling har etablerats som en ny viktig aktör för stöd och
rådgivning inför strategival inom livsmedelsförädling, handel och organisationsutveckling.
Bolaget har idag tio konsulter anställda, har just passerat det första kvartalet med positivt
resultat och skall efter sina tre inledande år nå lönsamhet till 2015.

Ekonomi och medarbetarskap
Jag har visat bilden vid varje stämma de
senaste fyra åren. Det är ett försök att
beskriva våra tre intäktsdelar. Att de
förändras inbördes över tid och hur
allt sammantaget skall bidra till LRFs
finansiering. Med förståelsen att vi varje
år sedan 2010 tagit en utdelning om 120
miljoner kronor från försäkringsrörelsen
förstår vi att denna modell måste förändras och det sker med början nästa år.
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Vi kan glädja oss åt ett starkt resultat för LRF-koncernen under 2013. Den finansiella avkastningens historiskt höga nivå i kombination med stabila medlemsintäkter och ett bättre
resultat i affärsverksamheten skapade en tydlig förbättring för koncernen jämfört med 2012.
Vinsten efter skatt ökade till 277 miljoner kronor under 2013 jämfört med 73 miljoner kronor 2012.
Den positiva medlemsutveckling LRF haft sedan 1995 fortsatte även under 2013. Medlemsantalet ökade med 577 netto till 172 662 medlemmar. Detta är en i det närmaste unik
ökning i Förenings- och Folkrörelsesverige. Att medlemsintäkterna är stabila för en medlemsorganisation är strategiskt oerhört viktigt. Innehållet i och nyttan av medlemsavgiften
till LRF är det som ytterst bidrar till att LRF fortsätter att växa som intresse- och företagarorganisation.
Det finns mycket att vara stolt över. Speciellt stolt är jag över att årets medarbetarundersökning åter visar att medarbetarna totalt sett inom LRF-koncernen känner en stor arbetsglädje, lojalitet och mening inför uppgiften. LRF ligger på den absolut högsta kvartilen i
jämförelse med andra tjänsteproducerande företag i Sverige och Europa. Det är väl värt en
stämmoapplåd!

LRFs branschavdelningar
LRFs roll som paraplyorganisation för hela det gröna näringslivet har stärkts ytterligare. Vi
har etablerat en modell där vi förenar frågor som skär rakt igenom allt företagande på landsbygden. LRFs generella regionala och centrala resurser inom allt från konkurrensvillkor och
äganderätt till bredband och företagande kompletteras med unika, specifika bransch- och
tillväxtfrågor som hanteras i LRF Skogsägarna, LRF Trädgård, LRF Mjölk, LRF Kött och LRF
Häst och i ett kommande LRF Växtodlingsråd.
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Denna förändring är lika nödvändig som den adresserar ett ansvar att vara med och forma
detta nya. Idén är tydlig, men nya frågor kräver nya svar. En av grundidéerna för att en gång
skapa LRF var att verkligen samla alla delar till en gemensam plattform. Vi är i en ny tid nu,
men då liksom nu är samverkan avgörande för hela näringen. Visst finns det olika uppfattningar och olika intressen i sakfrågor, men det torde alltid vara bäst att vi sitter vid samma
bord när vi formar vägen framåt. Stuprörsdiskussioner kan vara harmoniska men vår tid kräver faktiskt mer av varandra för att utveckling skall kunna ske. Det svar vi nu ger är en robust
idé för att med LRF möta morgondagens frågor och morgondagens företag i LandsbygdsSverige.

Skogen
Ett exempel på framgångar när vi krokar arm är arbetet med framtidens skogsfrågor. Skogen
har varit i både den politiska och mediala hetluften de senaste åren och respekten för den
enskilda äganderätten har stundtals lyst med sin frånvaro. I arbetet med miljömålsberedningen har LRFs och skogsägarföreningarnas representanter med tålamod, omvittnad kompetens och konstruktiva alternativ lyckats styra undan de för skogsägarna sämsta förslagen.
Även i dialogarbetet om miljöhänsyn i skogsbruket har våra insatser fått positiva omdömen
och resultat. I den ständigt pågående skogsdebatten har alltfler av våra förtroendevalda
synts med kloka inlägg. Så blir det om vi gör arbetet tillsammans!

Livsmedels- och energistrategierna
Om 25 år kommer 80 procent av världens medelklass att leva i utvecklingsländer. Världen
beräknas då behöva 50 procent mer mat, 45 procent mer energi och 30 procent mer vatten.
Tre år har gått sedan Riksförbundsstämman antog livsmedels- och
energistrategierna. Utgångspunkterna
var just att Sverige och världen behöver
mer förnybar energi och den svenska
matmarknaden måste kunna växa
samtidigt som livsmedelsproduktionen i
världen behöver öka med 60 procent
fram till 2050.
De gröna näringarnas produktion har
vuxit under de senaste åren. Antalet
företag bland LRFs medlemmar som gör
affärer med förnybar energi har ökat
kraftigt sedan 2010. Detta har skett samtidigt som elpriserna oväntat stagnerade 2011, när
de flesta spått att de skulle fortsätta uppåt. Snabbast växande i Sverige just nu är solel, och
även där har LRFs medlemmar en nyckelposition.
Mellan 2010 och 2013 har värdet på gårdsnivå för den svenska livsmedelsproduktionen vuxit
med 2,6 miljarder. Det ger en årlig tillväxt på 2,5 procent.
Jag är helt övertygad. Vi är verkligen i början på den tillväxtperiod som vi så länge arbetat för
att skapa.

Till sist
Min morfar var bonde i byn Botsmark i Västerbotten. Han levde i en annan tid men med
värderingar lika aktuella som nu. I den världen hyllades arbetet och att med sina förutsättningar skapa något bättre, något mer till nytta för en kommande generation.
Han var inte mångordig. Sa aldrig ett ont ord om någon men kunde ibland lite underfundigt
uttrycka något att tolka. Som när en granne i samhället en gång beklagade hur han fått blåsor i händerna vid vårkrattningen och frågade hur morfar undvek det. ”Så lite har jag aldrig
arbetat att jag fått några blåsor i händerna”, blev svaret från morfar.
Så är det med det vi håller på med. Vi får inte vara rädda för att ta i eller anstränga oss det
där lilla extra för vår tid och våra uppgifter. Fortsätter vi så kan vi på fler än ett sätt se fram
emot de kommande åren med största tillförsikt.
LRF levererar. Men framförallt. Vi har så oändligt mycket ogjort i det som ligger framför oss.
Den uppgiften är vår.

Tack!
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