Studieplan för LRFs lokalavdelningar
Förtroendevald
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Om studiecirkeln
Detta är en studiehandledning för styrelser i LRF:s lokalavdelningar som bygger på
Webbutbildningen ”Förtroendevald. Du får också boken I Förening – en handbok för
praktiskt föreningsarbete. Boken ingår i SV:s erbjudande till föreningslivet i syfte att stärka
den lokala demokratin. Webbutbildningen ”Förtroendevald” hittar du på LRF:s hemsida
www.lrf.se.
Som cirkelledare är det viktigt att du själv gått igenom webbutbildningen och känner dig
”hemmastadd” i den. Utbildningen är uppdelad för olika målgrupper, lokalavdelning,
kommungrupp och LRF Ungdomen. Du väljer avsnitten om lokalavdelningen. Om du behöver
support kontaktar du ditt regionkontor. Det går bra att titta på utbildningen i dator,
mobiltelefon och på surfplatta. Det kan också finnas möjlighet att låna en ”kanon” på
regionkontoret.
Denna handledning föreslår tre träffar, men det är upp till gruppen att planera fler träffar och
utforma upplägget så det passar er.
Första träffen: Lär känna LRF
Andra träffen: Uppdraget och rollen som förtroendevald
Tredje träffen: Medlemmar, om arbetet verktyg stöd och aktiviteter
Studiecirkeln vänder sig främst till förtroendevalda i LRF:s lokalavdelningar, men även
blivande styrelseledamöter och intresserade medlemmar kan ha stor nytta av att gå
studiecirkeln.
Den som önskar starta en studiecirkel, eller vill ha fler exemplar av denna handledning är
välkommen att kontakta utbildningsansvarig på ditt regionkontor i LRF kontaktuppgifter finns
på www.lrf.se växeltelefon 0771 – 573 573
Det går också bra att kontakta din lokala SV-avdelning. Du hittar kontaktuppgifter samt mer
om SV:s utbud på www.sv.se

För dig som cirkelledare
Vill du ha hjälp att planera upplägget på studiecirkeln ytterligare?
Ta kontakt med utbildningsansvarig på LRF:s regionkontor eller kontakta din lokala SVavdelning. Surfa gärna in på cirkelledarnätet www.sv.se/cirkelledarnatet och ta del av tips
och råd där.
Bilagor till handledningen
1. Deltagarmaterial
2. LRF:s stadgar för lokalavdelningen
3. Boken I förening
2
Studiehandledning, Att vara förtroendevald i LRF

2017

Första träffen
Inledning
Inled den första träffen med att låta deltagarna presentera sig och berätta om sina uppdrag.
Förslag på punkter att ta upp:
•
•

Uppdrag i föreningslivet, tidigare och nuvarande.
Detta driver mig/Därför är jag förtroendevald

Gör sedan en runda där deltagarna berättar om sina förväntningar på studiecirkeln, skriv
gärna upp på blädderblock, och spara arket för att kunna stämma av hur förväntningarna
infriats vid den sista träffen. Diskutera upplägget för studiecirkeln, hur många träffar ni ska
ha och under vilka former. Upprätta också en kontaktlista så att deltagarna lätt kan nå
varandra.
Gå in på webbutbildningen ”Förtroendevald”
Du hittar den på www.lrf.se klicka på Mitt LRF, välj Utbildning för förtroendevalda i vänstra
menyn, välj webbutbildning Förtroendevald.
Titta gemensamt på avsnitten nedan:
1. Introduktion
2. Lär känna LRF
Vykort från historien, Central organisation, Regional organisation samt Kort om LRF,
Uppdrag, Vision och Värdegrund
under varje rubrik i de gröna fälten, tex LRF Förbundsstyrelse finns en undertext, klicka
på de gröna fälten på varje bild
3. Gå igenom stadgarna för LRF:s lokalavdelning, finns som pappersbilaga
•

Låt deltagarna i grupp (ungefär 2-3 personer) diskutera frågan
Vad är viktigast för att LRF ska fortsätta utvecklas enligt visionen och
på vilket sätt kan vi bidra i lokalavdelningen?

Sammanfatta det grupperna sagt och diskutera i helgrupp.

Avslut
Avsluta med att sammanfatta vad ni gjort under träffen. Kom överens om datum för nästa
träff.
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Andra träffen
Starta med en titt i backspegeln och gå igenom vad ni gjorde sist ni sågs.
Uppdraget som förtroendevald
Titta gemensamt på avsnittet Uppdraget som förtroendevald i webbutbildningen
1. Vad gör en lokalavdelning, SKA, BÖR, KAN
2. Exempel på en aktivitet (Rekordpublik på Moheda traktorrace!)
•

Låt deltagarna i grupp (ungefär 2-3 personer) diskutera frågan
Vad tycker du är viktigast i ett förtroendeuppdrag?

Sammanfatta det grupperna sagt och diskutera i helgrupp.

Rollen som förtroendevald
Titta gemensamt på avsnittet Rollen som förtroendevald i webbutbildningen
1. Filmen om Anna Ranebo, Värmdö lokalavdelning
Roller i en lokalavdelning
Under varje rubrik i de gröna fälten, finns en undertext, klicka på de gröna fälten på
varje bild
2. Ta fram boken I förening. Läs avsnitt 2 Styrelsen.
Att diskutera i hel grupp:

•
•

•

Har ni hittat former för samarbetet, till exempel en fast tid för avstämning och vilka
befogenheter de olika funktionerna har?
Är styrelsen rätt formerad? När det gäller verksamhet, kön och ålder? Saknas det
funktioner eller har ni arbetsuppgifter som faller mellan stolarna?

Låt deltagarna i grupp (ungefär 2-3 personer) diskutera frågan
Vad är viktigast i rollen som förtroendevald?
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Sammanfatta det grupperna har sagt och diskutera i helgrupp.

Avslut
Avsluta med att sammanfatta vad ni gjort under träffen. Kom överens om datum för nästa
träff.

Tredje träffen
Starta med en titt i backspegeln och gå igenom vad ni gjorde sist ni sågs.
Medlemmar
LRF är en organisation som bygger på medlemmars och förtroendevaldas vilja och
engagemang. Många aktiva och engagerade medlemmar skapar en kraftfull rörelse och en
stark organisation. Det är genom en levande folkrörelse som LRF kan vara framgångsrikt som
intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna.
Men vad gör man när medlemmarna inte kommer till årsmötet? När man som styrelse inte
vet vad de vill?
Utgå ifrån kapitel 10 om medlemmar i boken I förening. Diskutera frågorna nedan.
•
•

Hur många medlemmar har ni? Vilken verksamhet har de? Åldersfördelning? Kön?
Medlemslista hittar ni på www.lrf.se under Mina uppdrag. Vill ni ha ytterligare
statistik om era medlemmar, kontakta regionkontoret.
Har ni aktiviteter/verksamhet som passar era medlemmar?

Engagemang
Kommer medlemmarna på era möten? Ringer de upp dig i styrelsen om de vill ha
information? Är det lätt att finna medlemmar som vill ta ett förtroendeuppdrag?
Det är inte alltid lätt att finna engagerade människor i en förening. Titta på trappan på sidan
99 i boken I föering. Sätt er två och två och diskutera punkterna nedan. Skriv gärna stödord
på blädderblocksark så att ni kan redovisa för den övriga gruppen hur ni resonerat!
•
•
•

Vad skulle ni kunna göra för att få några av dem som är intresserade av er verksamhet
att bli medlemmar?
Vad kan ni göra för att få några av era medlemmar att ta klivet och engagera sig
i föreningens verksamhet, eller vilja ta ett förtroendeuppdrag?
Gå tillbaka till dig själv, vad är det som har gjort att du har valt att engagera dig?
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Om arbetet verktyg stöd och aktiviteter
Titta gemensamt på avsnittet Om arbetet- Verktyg stöd och aktiviteter i webbutbildningen
1. Samverkan
2. Hur kan jag påverka
3. Får vi utmana dig?
4. Verktyg och stöd
Under varje rubrik i de gröna fälten, finns en undertext, klicka på de gröna fälten på varje
bild.
Svara på frågorna Är du redo? i webbutbildningen gemensamt med hela gruppen.
Avslut
Ta fram pappret med era förväntningar från den första träffen. Hur väl har förväntningarna
infriats? Sammanfatta vad ni gjort under träffarna, tillexempel genom att sitta två och två
och reflektera i fem minuter. Lyft upp några punkter från varje grupp och skriv upp. Finns det
områden för fördjupning? Vill gruppen gå vidare och i så fall hur?

Avsluta med att göra en utvärdering som kan genomföras på flera sätt:
Genom att låta deltagarna skriva fritt på varsitt papper.
Genom regionkontoret kan ni beställa en utvärdering som skickas ut på e-post
Enligt en mall som ni får från er SV-avdelning.

Lycka till med ditt fortsatta uppdrag!
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