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Motion
till Lantmännens distriktsstämma i Västra Sverige
Distriktsstämman behandlade motion och distriktsstyrelsens förslag nedan.
Distriktsstämman beslutade enligt distriktsstyrelsens förslag.
Enligt uppdrag
Distriktsstyrelsen Västra Sverige

Distriktsstyrelsens förslag:
Distriktsstyrelsen tackar för motionen som innehåller en mängd väldigt stora och viktiga frågeställningar. Vi har diskuterat den ingående. Styrelsen ställer sig bakom flera av motionens grundpelare som
t ex ökad transparens och ökad nytta för bonden/medlemmen.
Det styrelsen har att ta ställning till är motionens tre att-satser. Styrelsen ställer sig bakom valda delar
av motionärens resonemang. Däremot kan styrelsen inte ställa sig bakom motionen och skicka den
vidare för antagande på Lantmännens föreningsstämma 2021.
Vi föreslår i stället att:
Motionen skickas vidare till föreningsstämman med rekommendation om fortsatt beredning:
•M
 otionen införlivas i det arbete som sker i arbetsgruppen för ”Medlem 2030”
Styrelsen för distrikt Västra Sverige

Motion Till Lantmannen Västra Sverige.
Bakgrund:
Som kooperation så är alla medlemmars lika värde av yttersta vikt.
Idag kan man ifrågasätta om detta är fallet, det är ett stort hemlighetsmakeri runt division Lantbruk.
Man vill inte redovisa hur de olika delarna i Lantbruk går. Tex foder, spannmål, försäljning insats varor.
Det enda vi vet är att det totalt genererar ca 3% vinst som sedan delas ut till medlemmarna.
Detta är pengar som i det bästa fallet lånas ut från alla medlemmar som handlar med Lantmannen.
Men vi vet inte om så är fallet. Och det är där jag tycker det är fel.
Vi vet inte om de olika delarna inom divisionen genererar vad utdelningen motsvarar.
Eller om det subventioneras mellan tex foder och spannmål.
Lantmännen sitter i en sists där det förväntas att man jobbar för ett högt spannmålspris av de som
säljer sin vara till Lantmännen. Samtidigt förväntas man jobba för att hålla nere priset för foder och
insats varor för de som handlar av Lantmännen.
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Här finns möjligheten för Lantmannen att skapa den största bonde nyttan i modern tid. Genom att
avskaffa affärskravet för Lantbruk och ge divisionen ett nytt uppdrag i form av att betala så högt pris
som möjligt för spannmålen samt sälja foder och insats varor till så lågt pris som möjligt skulle man
pressa marknaden på båda håll och på så vis skapa större marginaler ute på gårdarna, dvs Bondenytta
på riktigt, vilket borde vara ett självklart mål i kooperationen.
Till detta borde även ett system för full transparens komma. Där alla medlemmar kan jämföra både sitt
foderpris samt avräkningspris. Oavsett vad du säljer eller köper.
Tex:
Spannmålsavräkning bör innehålla ett pris för spannmålen och sedan redovisas som kostnader allt
som dra av, anläggning, transport, lagring administration och så vidare.
Samma för foder. Oavsett om det är Piggfor/Pullfor eller Nötfor:
Kostnad för råvaror, anläggningskostnad, tillverkningskostnad och så vidare.
Så om man jämför en faktura från en Pullfor kund och en Nötfor kund som köpt foder samma dag, så
borde endast priset för råvaror skilja.
Med detta sagt Yrkar jag för att distriktsstämman i Västra Sverige röstar för
Att - VI avskaffar vinstkravet i division Lantbruk och skapar Bondenytta på riktigt!
Att - Lantmannen inför ett program för full transparens inom division Lantbruk för att döda
diskussionen om inbördes subventionen en gång för alla.
Att - Motionen skickas till Lantmännens föreningsstämma.

Limmared 2021-02-23
Fredrik Larsson
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Motion 6 – Distriktsstämmans svar Lantbruks affärsmodell

Motion angående principer för Lantbruks affärsmodell till
Medlem 2030
I en motion till distriktsstämman i Västra Sverige yrkas att vinstkravet i
division Lantbruk avskaffas och att Lantmännen inför ett program för full
transparens inom division Lantbruk för att få ett slut på diskussioner om
interna subventioner i verksamheten. Distriktsstämman ställde sig bakom
valda delar av motionärens resonemang, men ställde sig inte bakom att
skicka motionen och tillhörande att-satser till Lantmännens
föreningsstämma 2021. Distriktsstämman beslutade däremot att
vidarebefordra motionen till föreningsstämman med intentionen att
motionen införlivas i arbetet ”Medlem 2030”.
I projektet Medlem 2030 diskuteras strategi, utdelningspolicy och
kapitalstruktur. Vidare är ambitionen att förtydliga ägaruppdraget – hur
Lantmännen bidrar till lönsamheten på medlemmarnas gårdar. Delar av
motionen kan mycket väl diskuteras inom ramen för Medlem 2030.
Styrelsen uppmanar företrädare för distriktsstyrelsen att ta upp frågorna
som adresseras i motionen i relevanta forum.
När det gäller de principiella frågorna hänvisar styrelsen till svaret på
motion 7, om Lantmännen Lantbruks affärsmodell.

Styrelsen föreslår föreningsstämman besluta
att
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