Mina uppdrag - instruktioner
Mina uppdrag är de inloggade sidorna för förtroendevalda på www.lrf.se där man kan
använda olika tjänster som underlättar ens arbete som förtroendevald.

Mina Uppdrag - startsida
Startsidan till Mina uppdrag nås under Mitt LRF.

Klicka på länken ”Mitt LRF” och sedan ”Mina Uppdrag”

Man kommer sedan till startsidan för Mina Uppdrag
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På denna sida syns varje organisationsled man är aktiv i som en horisontell rad (balk). Om
man är aktiv i flera led kommer de i ordningen LA, KGR, Ungdomen regionalt, Region,
Ungdomen riks, Riksförbund.
Varje balk går att fälla ut, och man ser då vilka uppdrag man har samt kan hitta
kontaktpersoner till resten av styrelsen och övriga förtroendevalda.
Längre ner på sidan har man en verktygsmeny med olika länkar beroende på behörighet.
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Medlemslistor
Medlemslistor finns för varje lokalavdelning i PDF-format

Aktuell medlemslista
Skapas månadsvis för den sista i varje månad.

Nyinskrivna medlemmar
Skapas månadsvis för den sista i varje månad om det tillkommit några medlemmar under
månaden. Samma utseende som på ovanstående bild.

Avslutade medlemmar
Skapas månadsvis för den sista i varje månad om det tillkommit några avslut under
månaden. OBS att denna lista kan innehålla både personer som aktivt begärt avslut (innan
medlemskapet upphört) eller personer där medlemskapet upphört (pga utebliven betalning).
Samma utseende som på ovanstående bild.
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Årsrapporter
Årsrapporter för nya och avslutade medlemmar skapas i efterhand för lokalavdelningens
verksamhetsår. Dessa skapas i början av oktober för de regioner som har
lokalavdelningar med brutet år, och i början av januari för de med kalenderår. Samma
utseende som på ovanstående bild.

Nyinskrivna personer
Utöver de månadsvisa listorna så finns det också en lista över de medlemmar som tillkommit
senaste månaden. Denna uppdateras dygnsvis så att nya medlemmar syns där dagen efter
de blir medlemmar.

Mail till Ordförande
Det går också ut ett mail (fr december 2016) till ordförande när någon medlem tillkommit. I
mailet står det enbart hur många personer som tillkommit, inte vilka. Detta får man se genom
att logga in på lrf.se, och det finns då en länk i mailet.

Verksamhetsberättelse
Finns för lokalavdelningar.
Denna är i grunden en kopia av den blankett som finns för nedladdning, men med ett antal
värden förifyllda:
● Namn på lokalavdelning och region
● alla förtroendeuppdrag för året som varit
● aktiviteter som funnits med i Roten och i kalendariet på lrf.se
● medlemsantal, antal nya och ökning/minskning
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Man kan ta bort uppdrag som inte har varit aktuella genom att klicka på krysset. Det går även
att ångra borttag . Klicka på pilen.
Man kan även lägga till uppdrag som varit under året.
När man lämnat in den så skickas den som e-post till administratörer av Medlemssystemet
på adressen roten @lrf.se och till regioner. Den förtroendevalda kan också spara den som
PDF eller skriva ut den.
Verksamhetsberättelsen kan sparas så att man kan påbörja den och fortsätta vid ett senare
tillfälle. Vem som helst i styrelsen kan göra detta, vilket kräver att de samordnar sig.
Verksamhetsberättelsen kan lämnas in hur många gånger som helst.
OBS! Glöm inte att skapa verksamhetsberättelse för det gångna året INNAN du rapporterar
in den nya styrelsen.

Valrapport
I valrapporten uppdaterar man organisationens förtroendeuppdrag utifrån valen på årsmötet.
Tjänsten finns för lokalavdelningar, kommungrupper och LRF Ungdomens regioner. Övriga
hanteras av LRFs personal
Man kommer först in på en sida där man får välja organisation. Om man är aktiv i både en
avdelning och en kommungrupp eller ungdomsregion så får man upp flera rader.
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Man möts sedan av ett formulär där man uppdaterar organisationens förtroendeuppdrag ett
efter ett utifrån valen på årsmötet. När man skickar in kommer de nya valen direkt lagras i
medlemssystemet och man kommer se att det är uppdaterat både i Roten och på lrf.se.
Valrapporten sparas så att man kan påbörja den och fortsätta vid ett senare tillfälle. Vem
som helst i styrelsen kan göra detta, vilket kräver att de samordnar sig.
OBS! Glöm inte att skapa verksamhetsberättelse för det gångna året INNAN du rapporterar in
den nya styrelsen.
Det finns ett separat dokument med instruktioner för hur man fyller i valrapport. Detta finns
länkat från ovanstående sida.

Verksamhetsplan
Finns för lokalavdelningar.
Denna är i grunden en kopia av den blankett som finns för nedladdning, men med ett antal
värden förifyllda:
● Namn på lokalavdelning och region
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OBS! Planen kan inte sparas medan den fylls i. Om man stänger webbläsaren eller lämnar
sidan så förloras all data. Systemet varnar INTE för detta.
När man lämnat in den så skickas den som e-post till medlemssystemet och till regioner på
samma sätt som övriga. Den förtroendevalda kan också spara den som PDF eller skriva ut
den.
Planen kan lämnas in hur många gånger som helst.

Skicka motion/skrivelse
Du kan skriva direkt i mallen eller bifoga ett färdigt dokument. Du kan även bifoga fil med
texten.

Du kan även bifoga en fil för att komplettera din motion/skrivelse
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När du skickat in får du ett meddelande:
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