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Det talade ordet gäller

Stämmoanförande av Verkställande direktör Anders Källström
tisdag 26 maj 2015 på Sånga-Säby Hotell & Konferens

Stämmodeltagare,
”Vad gör LRF – egentligen?”

Jag vet att vi är många som
mött den frågan just denna
vinter. I en tid när cirka 15 000
medlemmar har haft kontakt
med vår Medlemsservice. När
en mängd fler haft frågor kring
allt från medlemsavgifter och
prisfall i mjölksektorn till vad
som ska hända med ATL, så är
det självklart att det tagit på
att stå där mitt i strömmen av
frågor och ifrågasättanden. Det är många som haft det slitsamt men samtidigt är jag stolt
över att så många varit med och gjort ett fantastiskt arbete denna vinter.
När det gäller våra egna frågor, de vi själva påverkar har det funnits en trygghet. Vi vet varför
och vad! Vi vet att det sker efter år av förberedelser, med en mängd förtroendevalda och
medarbetare involverade. Eller att det som just nu sker för att investera i affärsverksamhet
bygger på väl grundade analyser och antaganden. Att vi noga prövat och vänt på alla stenar.
Inget har varit ett ”hittepå”. Allt gör vi med dagen och morgondagens medlemmar inför våra
ögon. För ett LRF som ska stå starkt, vara solitt och även i morgon kunna vara en av landets
mest inflytelserika organisationer.
Jag tänkte ta med er på en kortare resa denna eftermiddag. Resan kommer att beskriva
något av ”Vad LRF gör – egentligen!”. Påminna oss om anledningen till förändringen. Lyfta
något av allt som ”produceras” i insatser, verksamhet och affärsutveckling.
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Tycker mig med åren blivit både mer ödmjuk vad ledarskap innebär men också mer tydlig i
vad vi måste uppnå. På det sättet hoppas jag att vi ska bli bedömda för det vi gjort – och inte
för det vi INTE gjort eller LÅTIT BLI att göra.
År 2010 lade vi fast LRFs Livsmedelsstrategi. Vi ville vända en utveckling som varit negativ
sedan mitten av 70-talet. Vi såg att det var möjligt under förutsättning att verkligen fokusera
på rätt frågor, lyfta viktiga perspektiv och få en omvärld som bejakar ett tillväxtperspektiv
för en ökad svensk produktion. Om vi för en stund stannar upp och ser några fenomen det
senaste året:
•

Som Helena nämnde i förmiddags. Regering och riksdag kommer under nästa vår att
lägga fast en nationell livsmedelsstrategi. Det var 25 år sedan sist och framförallt –
det är tillväxten det ska handla om.
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•

Värdet på den svenska livsmedelsproduktionen har ökat med åtta procent sedan
2010. Det är cirka 3 miljarder på gårdsnivå och tänka sig, volymmässigt har det aldrig
någonsin producerats så mycket livsmedel i Sverige som år 2014.

•

Andra aktörer tar hand om våra frågor. Handeln markerar allt mer de svenska
mervärdena och i media har lantbruket och bonden blivit vår tids hjältar.

Kan det vara så att det vi väntade på, faktiskt har hänt? Kan det vara så att när det då
händer, så är vi de sista som ser att det har hänt? Eller har väldigt svårt att förstå att det
verkligen händer.
Så hur skulle det vara om vi sträckte på oss. Rätar på ryggen. Ser varandra i ögonen och
säger: Vi gjorde det! Mot så många odds är vi på väg att göra det som för sex år sedan
kändes som en dröm – att vända kurvorna uppåt igen.
Vi är många medarbetare i vår koncern som varje dag gör ett stort och passionerat arbete
för LRF. Och jag tänker att det är dags för ett nästa steg. När ni på denna stämma ska lägga
fast Vägen mot Visionen så är det för oss en körorder till hela koncernen. I en folkrörelse
pekar man inte med hela handen. Snarare med hela famnen!
De strategiska målen ska bli tydliga, fokuserade och involverande. Vi ska kvittera det på
bästa sätt och jag ser fram emot ett år där vi efteråt kan säga:
Vi rätade på ryggen. Vi frigjorde kraften i hela folkrörelsen och hos alla medarbetare. Vi tog
ett nytt steg på resan!
Allt det tar vi med oss. LRF, landsbygden och det gröna näringslivet är en omistlig del av
dagens och framförallt morgondagens Sverige!
Tack!

