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Riktlinjer för organisationsmedlemskap i LRF
Dessa riktlinjer för organisationsmedlemskap i LRF har tagits fram för att tydliggöra vem
som kan vara organisationsmedlem i LRF, vilka demokratiska rättigheter som följer med
medlemskapet och hur den ordinarie serviceavgiften tas ut. Riktlinjerna är fastställda av
riksförbundsstyrelsen den 6 december 2017 och justerades av riksförbundsstyrelsen den 20
januari 2021.
Kriterier för medlemskap
LRFs stadgar anger att riksförbundsstyrelsen till organisationsmedlem i LRF förening u p a
kan anta ”ekonomiska eller ideella föreningar som köper eller säljer produkter eller tjänster
inom jord- och skogsbrukssektorn”. Stadgarna anger även att ”förening som ombildats till
aktiebolag kan fortsätta vara medlem”.
Vidare anger stadgarna att närmare regler om organisationsmedlemskap får fastställas av
riksförbundsstyrelsen.
Utöver skrivningen i stadgarna förutsätts en organisationsmedlem:
• ha ett ändamål och bedriva en verksamhet som är förenlig med LRFs vision, stadgar och värdegrund
• verka för sina kunders/medlemmars medlemskap i LRF
• kunna bidra till arbetet för LRFs individmedlemmar
• ha betalat ett insatskapital i LRF förening u p a på minst 10 000 kronor
Vad gäller aktörer inom handelsledet kan dessa utgöra samarbetspartners för LRF, men de
är inte aktuella för medlemskap.
Organisationsmedlem i LRF förening u p a är också, enligt LRFs stadgar, medlem i LRF
ideell förening.
Rättigheter som följer med medlemskapet
Organisationsmedlemmarna har tillsammans 45 av de 150 fullmäktige på LRFs riksförbundsstämma (med riksförbundsstämma avses både stämman för LRF förening u p a och
stämman för LRF ideell förening). Riksförbundsstämman fattar, efter förslag från riksförbundsstyrelsen, beslut om fördelningen av de 45 fullmäktige mellan organisationsmedlemmarna. Vid fördelningen av dessa fullmäktige ska särskild hänsyn tas till tre variabler:
• Storleken på organisationsmedlemmens ordinarie serviceavgift.
• Storleken på det insatskapital som organisationsmedlemmen betalat till LRF.
• Branschens totala omsättning (stor total omsättning inom branschen motiverar fler
fullmäktige till de organisationsmedlemmar som företräder branschen).
Organisationsmedlem som inte tilldelas fullmäktige på riksförbundsstämman har likväl
närvaro- och yttranderätt på stämman.
Alla organisationsmedlemmar har motionsrätt till riksförbundsstämman.
Varje organisationsmedlem har rätt till en plats i branschrådet, som är riksförbundsstyrelsens forum för överläggningar med organisationsmedlemmarna i för dem angelägna frågor.
Större organisationsmedlemmar kan medges fler platser.
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Organisationsmedlemskap kan i förekommande fall öppna upp för plats i aktuell branschdelegation.
Serviceavgifter
Det finns två olika serviceavgifter för organisationsmedlemmar i LRF, ordinarie serviceavgift och verksamhetsrelaterad serviceavgift. Alla organisationsmedlemmar betalar en årlig
ordinarie serviceavgift som fastställs av riksförbundsstyrelsen. För de organisationsmedlemmar som hör till en bransch inom LRF går större delen av medlemmens serviceavgift
till aktuell branschavdelning, medan en mindre del används till LRFs övriga kostnader. Utöver detta kan en branschdelegation fatta beslut om en verksamhetsrelaterad serviceavgift
för medlemmarna inom branschen. Denna går i sin helhet till aktuell branschavdelning. Utöver serviceavgiften/serviceavgifterna har varje organisationsmedlem att, på samma sätt
som individmedlemmar, betala den årliga medlemsavgiften till LRF ideell förening.
Modell för uttag av ordinarie serviceavgift
Alla organisationsmedlemmar betalar en årlig ordinarie serviceavgift som årligen fastställs
av riksförbundsstyrelsen.
Modellen för uttag av ordinarie serviceavgift ser ut så här:
Intresseföreningar och branschorganisationer
Serviceavgiften fastställs utifrån organisationens storlek, ekonomiska styrka samt bedömd
nytta av medlemskapet. Lägsta årliga avgift är 100 000 kronor för organisationsmedlem. Organisationsmedlem som, i enlighet med riksförbundsstämmans beslut, inte tilldelas
stämmofullmäktige betalar dock 50 000 kronor.
Affärsdrivande företag
Affärsdrivande företag betalar årligen en serviceavgift som beräknas utifrån branschens bedömda värde/omsättning för produktionen på gårdsnivå. Avgiften beräknas på följande sätt:
• Som steg 1 fastställs branschens totala värde/omsättning på gårdsnivå vilket beräknas/bedöms utifrån tillgänglig statistik från SJV, Skogsstyrelsen med flera och avser
ett medelvärde av de senaste tre årens tillgängliga statistik.
• Som steg 2 bedöms hur stor total andel organisationsmedlemmarna/de nationella intressemedlemmarna med affärsdrivande verksamhet har av branschens totala värde på
gårdsnivå. Detta ger ett belopp som utgör basen för den totala serviceavgift som medlemmarna inom branschen ska betala.
• Avgiften beräknas till 0,37 promille av detta belopp. För branscher där organisationsmedlemmarna/de nationella intressemedlemmarna med affärsverksamhet inte ingår i
branschdelegation eller sektion ansluten till branschdelegation och därmed har en
lägre grad av inflytande i LRF, beräknas serviceavgiften till 0,22 promille.
• Vid fördelningen av det belopp som organisationsmedlemmarna/de nationella intressemedlemmarna inom branschen tillsammans ska betala beaktas först serviceavgifter
från eventuella intresseföreningar och branschorganisationer inom branschen. Resterande belopp fördelas mellan de affärsdrivande företagen inom branschen utifrån olika
modeller i olika branscher enligt följande:
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o Mjölk – samma fördelning som gäller för branschens egen finansiering av LRF
Mjölk.
o Växtodling – bedömd marknadsandel.
o Kött – andel av landets totala slakt enligt tillgänglig statistik.
o Trädgård – trappstegsmodell utifrån respektive företags omsättning med producent.
o Skog – samma fördelning som gäller för branschens egen finansiering av LRF
Skogsägarna.
o Bank – bedömd marknadsandel.
Beräkning av branschens totala värde/omsättning på gårdsnivå samt de affärsdrivande organisationsmedlemmarnas/nationella intressemedlemmarnas andel av denna revideras vart
tredje år. Om större förändringar sker under treårsperioden kan extra revideringar göras.
Lägsta årliga avgift är 100 000 kronor för organisationsmedlem. Organisationsmedlem som, i
enlighet med riksförbundsstämmans beslut, inte tilldelas stämmofullmäktige betalar dock
50 000 kronor.

