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Några ord som blev 
viktiga för oss:

Mod – att våga testa 
nya grepp

Tillit – lita på  
processen och på  
att människor vill  
engagera sig och  
kan ta ansvar

Lärande – en öppen 
och levande process 
som handlar om att 
ge och ta längs med 
vägen.

Självorganisering – 
möjliggör för  
deltagarna att  
diskutera det som  
de själva vill. 

Ansvar – att få alla  
parter att förstå sitt 
eget ansvar för att 
stämman ska bli  
lyckad.
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Snabbt, effektivt,  
inte så mycket   
skitsnack

”
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Föreningslivet står inför stora utmaningar. Folkrörelser innefattar varken 
så mycket folk eller så mycket rörelse som tidigare. Vi oroar oss för att för 
få människor kommer på möten, att för få tar uppdrag och att för få är 
aktiva. Det verkar helt enkelt inte som om folk vill engagera sig samma 
utsträckning som förr. 

Men tänk om det är precis tvärtom? Det finns studier som visat att  
människor är mer engagerade och samhällsintresserade än någonsin?[1].  
Är det kanske organisationen som behöver förändras efter människornas 
behov och inte tvärtom? 

Så hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för att människor ska få 
förverkliga sina idéer med föreningen som plattform? Hur säkerställer vi 
att föreningens struktur inte står i vägen för spontanengagemang? Ett sätt 
är att utveckla organisationens mötesplatser. Till exempel genom att  
släppa på kontrollen, öppna upp och bjuda in.  

Metoden Påverkanstorg utgår från att människor vill och kan ta ansvar. 
Den leder till att åsikter och förslag växer fram. Kanske inte inom samma 
frågor, på samma sätt eller från samma personer som tidigare - men det är 
just därför ett Påverkanstorg är så kraftfullt. 

LRF Värmland vågade. Gör ni?

Dag Rogne 
Ordförande LRF Värmland 

Angeli Sjöström 
Samhällsentreprenör och processledare på LRF Värmlands Påverkanstorg 
regionstämman 2011

[1] Svedberg Lars, Magnus Jegermalm & Johan von Essen (2010). Svenskarnas engagemang är större än någonsin –  
insatser i och utanför föreningslivet. Rapport till regeringskansliet.

Kan det vara precis tvärtom?
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Om den här foldern

Det här är en folder om hur vi i LRF Värmland 
använt metoden Påverkanstorg på vår stämma 2011. 
Efteråt uppkom ett behov av att skriva ner viktiga 
steg att tänka på före, under och efter stämman. 

Vi hoppas att ni vill använda den här skriften  
som handledning och inspiration inför att ni ska  
genomföra ett eget Påverkanstorg. Vi har använt 
metoden på en regionstämma, men den fungerar 
vid alla former av beslutsmöten i styrelser, kommun-
grupper, styrgrupper och projekt. Ni kan vara  
femton eller femhundra i rummet.

Den här foldern behandlar det som hör till ett  
Påverkanstorg. Allt annat som behöver planeras  
inför, under och efter ett möte tillkommer utöver 
det vi skriver om här. 

Plocka gärna russinen ur kakan från det vi gjort i  
Värmland. Det finns inget rätt eller fel, det viktiga 
är att ni är nyfikna och vill prova något nytt. Kanske 
delar ni den känslan vi hade, att Visst borde det gå att 
göra annorlunda? Nu vet vi att det går. 

Vad behöver ni göra för att skapa en mötesmetod 
som passar er?

”Det var  
ingen risk 
att somna
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LRF Värmland provar 
något nytt

LRF Värmland ville till 2011 års regionstämma 
ta ett nytt grepp. Under några år hade vi känt att 
stämman blivit en årlig aktivitet där diskussionerna 
alltmer kom att ske vid kaffebordet, lunchen och 
ute på parkeringsplatsen. Dessa samtal är självklart 
viktiga inslag i en stämma, men upplevelsen från 
våra stämmodeltagare var att engagemanget i  
debatten, åsiktsutbytet och möjligheten till  
påverkan minskade. 

Vi vill att stämman ska vara en energifylld och  
meningsfull mötesplats och därför ställde vi  
oss frågan - Hur skapar vi förutsättningar för  
engagemang och känslan av att kunna påverka  
på vår stämma? 

Vi kom i kontakt med metoden Påverkanstorg och 
beslutade oss för att prova den nya metoden. 
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Scoutrörelsen skapar en 
ny metod

Att skapa nytt utan att tappa organisationens själ

Påverkanstorg är en demokratisk och effektiv  
mötesform utvecklad av bland andra Johan Strid 
inför Svenska Scoutförbundets stämma 1996.  

Metoden har sedan dess använts av en rad idéburna 
organisationer. Grundarna till metoden upplevde 
ett behov av att vitalisera föreningslivet med nya 
arbetssätt och nytt ledarskap, men utan att förändra 
organisationens själ. 

Traditionella mötesformer med diskussioner och 
beslut i plenum leder ofta till att ett fåtal personer 
gör uttalande i talarstolen, medan en stor del av 
deltagarna deltar under tystnad. Påverkanstorg 
syftar till att fler ska få möjligheten att göra sin röst 
hörd. 

”Det ger ringar på vattnet åt 
diskussionerna, det ger mersmak så 
att aktiviteten ökar ute i styrelserna
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Påverkanstorgets  
olika steg

Skiljer på diskussion och beslut

Ett Påverkanstorg innehåller samma delar som alla 
beslutsprocesser: öppningsceremoni, formalia,  
diskussion, beslut och avslutningsceremoni.  
Metoden skiljer sig från en vanlig stämma på så  
sätt att man delar på diskussioner och beslut.  
Istället för att båda dessa sker i plenum, genomförs  
diskussionerna på ett Påverkanstorg ute i rummet. 
Genom att fler människor är med i diskussionerna 
innan beslut tas, ökar delaktigheten, nätverkandet 
och idéutbytet - aspekter som ibland går förlorade 
på ett traditionellt beslutsmöte.

Nedan beskrivs de olika stegen i ett Påverkanstorg. 
Ett exempel på Körschema finns på sidan 24, ord-
förklaringar hittar ni på sidan 22. En beskrivning  
av de olika rollerna hittar ni på sidan 16.

Stämman inleds med öppningsceremoni och  
formalia i plenum. Efter att den nya metoden  
introducerats, öppnas Påverkanstorget. Torget  
består av en rad stationer. En station är en fysisk 
plats i rummet och består av en eller flera  
inflytandepunkter. Ni väljer om alla beslutspunkter 
på dagordningen ska vara inflytandepunkter eller 
om ni endast ska behandla motionerna på  
Påverkanstorget.

Stämmans deltagare rör sig fritt i rummet under 
Påverkanstorget och kan under avtalad tid delta i 
de diskussioner de önskar. Vid varje station finns en 
samtalsledare och en styrelseledamot. Motionären eller 
någon annan som motionären utsett bjuds in att stå 
vid motionen. 

Tips!  
För att underlätta för 
deltagarna att använda 
Påverkanstorget på 
bästa sätt, räkna ner 
tiden löpande i  
högtalarna
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Under Påverkanstorget får de deltagare som vill  
författa tilläggsyrkanden eller yrkanden om  
avslag på egen hand eller ihop med andra.  
Samtalsledarna finns med som stöd. 

I slutet av Påverkanstorget stängs möjligheten att 
komma med fler yrkanden. Därefter får deltagarna 
tid för att gå runt i rummet och sätta sig in i alla 
yrkanden som uppkommit. 

Sedan är det dags för att under varje inflytande-
punkt rösta fram ett huvudförslag. Det görs genom 
att alla deltagare under respektive inflytandepunkt 
skriver ner sitt röstnummer och namn/initialer på 
det yrkande som de anser ska vara huvudförslag. 
Huvudförslaget blir det yrkande som fått mest  
röster och det behöver alltså inte vara styrelsens 
förslag.

Därefter avsätts tid så att samtalsledarna och  
redigeringsrådet kan sammanställa alla yrkanden.  
I ett tvådagars Påverkanstorg sker detta under  
kvällen så att besluten tas dag två. I ett endagars 
Påverkanstorg sker sammanställningen förslagsvis 
medan deltagarna äter lunch och lyssnar på en  
inspirationsföreläsning. 

Samtalsledarna har bärbara datorer på varje station. 
Alla yrkanden skrivs ner i en dokumentationsmall 
som ligger på stationens USB-minne (se exempel 
på Dokumentationsmall på sidan 25). Dokumenta-
tionen överlämnas sedan till redigeringsrådet (se 
exempel på Schema för överlämning till  
redigeringsrådet på sidan 26). 

Tips!  
För att alla ska följa 
med i vad som händer 
på Påverkanstorget 
kan ni skapa ett  
speakers corner i  
rummet, där den 
som lägger ett förslag 
klingar i en klocka och 
delar med sig av sitt 
yrkande i helgrupp. 

På så sätt blir alla  
i rummet  
involverade i hela  
processen och har 
lättare att följa med i 
vad som händer inför 
att besluten ska tas i 
plenum.
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Redigeringsrådet sammanställer alla inflytande-
punkter i ett och samma dokument, förslagsvis i 
dagordningsföljd. Antalet röster på respektive  
yrkande ska också framgå. 

Om stämman är fördelad på två dagar, kan alla 
yrkanden tryckas upp under kvällen och delas ut till 
deltagarna dag två. Om stämman genomförs under 
en dag dokumenteras yrkandena på ett sådant sätt 
att de kan visas på storbildsskärm innan besluten 
tas.

Sedan samlas alla deltagare i plenum för att gå till 
beslut. Det yrkande under respektive inflytande-
punkt som fått mest röster är huvudförslag.  
Stämman går till beslut om huvudförslaget direkt 
om ingen i fullmäktige väljer att väcka något av de 
övriga yrkandena som motförslag. 

Till skillnad från en traditionell stämma sker ingen 
debatt i plenum och det går heller inte att lägga 
nya yrkanden som inte föreslagits på Påverkans- 
torget. Om tid finns är det dock möjligt att i  
plenum be om förtydliganden eller ett kort referat 
kring hur diskussionen gått vid inflytandepunkten. 
När alla beslut är tagna och alla punkter på dag-
ordningen avklarade avslutas stämman.

Tips!  
Se till att alla är  
införstådda i att alla 
yrkanden ska ske på 
Påverkanstorget och 
att inga nya förslag 
kommer att kunna 
väckas i plenum -  
där tas bara beslut.

Tips!  
Uppmärksamma alla 
deltagare på vikten av 
att rösta i slutet av  
Påverkanstorget  
eftersom det är då det 
avgörs vilket yrkande 
som blir huvudförslag  
i plenum.
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Förberedelser

Var redo för något nytt

Påverkanstorg skapar energi. Nya idéer  
uppkommer, yrkanden väcks, människor vågar 
ställa frågor och motionärer bli motiverade att 
argumentera för sin sak. Förbered er för hur ni 
ska hantera fullmäktiges driv – oavsett om det blir 
i den riktningen ni tänkt er. Hur gör ni exempelvis 
om de vill skicka många motioner till riks eller om 
deras yrkanden rör sig för långt bort ifrån styrelsens 
ursprungliga förslag? Förbered och utbilda styrelse 
och personal i argumentations- och samtalsteknik 
så att de är stärkta och redo för det nya arbetssättet. 
Ha också en idé om hur ni ska kanalisera och fånga 
upp det engagemang som uppstår hos lokal- 
föreningar och enskilda individer. 

Förankring och inbjudan

Fundera på vilka nyckelgrupper ni behöver 
förankra metoden hos. Styrelsen måste äga frågan 
och stå bakom att metoden används. Fullmäktige 
och andra gäster behöver också vara medvetna om 
vad som kommer att hända under stämman.  
Berätta redan i inbjudan att ni ska använda ett nytt 
arbetssätt (exempel på inbjudan se sidan 27).  
Bifoga gärna också ett informationsblad om 
metoden Påverkanstorg (se exempel på sidan 28). 

Förbered lokalavdelningarna 

Förbered i god tid före stämman ett specifikt  
utskick till lokalavdelningarnas ledamöter där ni  
beskriver vad ett Påverkanstorg är och hur mötet 
kommer att genomföras. Uppmuntra dem att  
planera in ett styrelsemöte för att tillsammans  
diskutera motioner, yttranden och eventuellt även 

”Så mycket 
folk har jag  
aldrig pratat 
med på en  
stämma
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förbereda egna tilläggsyrkanden de vill dela med 
sig av på Påverkanstorget. Om de lokala  
företrädarna tar sig tid att sätta sig in i materialet 
före stämman kommer de att kunna påverka i  
högre grad på plats.  

Lokal och teknik

Lokalen behöver vara stor och luftig med möjlighet 
till rörelse.  Det måste finnas plats för deltagarna att 
sitta i plenum men även en yta för stationerna och 
diskussionerna på Påverkanstorget. En rekommen-
dation är att hela stämman hålls i ett enda rum.  
Det ger optimal rörelse och engagemang, framför 
allt påverkas alla av den energi som uppstår i de 
samtal som pågår. Risken med att använda flera 
rum är att en del information kan gå förlorad och 
att inflytandepunkter missas. 

Varje inflytandepunkt sätts upp på en vägg eller 
en blädderblocksställning. Ni kan också använda 
lokalens fönster, men tänk då på att ljusinsläppet 
genom fönstret kan försvåra för deltagarna att se 
texten. 

”Vi hade Påverkanstorg på vår stämma. 
Det var min bästa stämma hittills, tredje i 
ordningen som regionordförande
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Säkerställ att lokalen har den tillgänglighet,  
akustik och teknik ni behöver. Det är viktigt att alla 
kan komma in i lokalen och kan uppfatta samtalen 
som pågår. Ni kommer att behöva projektor,  
filmduk, dator, högtalare och mikrofoner.  

Stationernas bemanning och arrangemang 

Planera i god tid vilka samtalsledare och styrelse-
ledamöter som ska stå vid respektive station,  
så att dessa kan läsa in sig på sina inflytandepunkter 
och förbereda sig inför de frågor och diskussioner 
som kan uppkomma. Se exempel på Checklista för 
samtalsledare på sidan 29 och Bemanningsplan för 
stationerna på sidan 30.

Tryck upp, köp in och packa ner allt som ni  
behöver till de olika stationerna (se Materiallistan 
på sidan 31). 

Förbered rummet

Dagen innan Påverkanstorget är det bra att få  
tillgång till rummet för att möblera, arrangera  
stationer, klistra upp inflytandepunkter och  
kontrollera att all teknik fungerar. 

Avstämningsmöte 

Innan Påverkanstorget genomförs, är det bra att 
alla får möjlighet att ses på ett avstämningsmöte. 
Det kan ske kvällen innan eller på morgonen innan 
ni startar. Avsätt minst trettio minuter för att hälsa 
på varandra, gå igenom dagens körschema och 
öppna upp för eventuella frågor. 
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Ansvar – att få alla  
parter att förstå sitt 
eget ansvar för att 
stämman ska bli  
lyckad.
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Tips!  
Tänk igenom hur  
dagens förlopp och 
logistik ska se ut. Avsätt 
tid för förflyttningar  
i rummet.

Ha en idé om hur ni ska sätta tonen på mötet

Fundera i god tid på hur ni ska inleda stämman  
på ett sådant sätt att deltagarna direkt förstår att  
det inte är en vanlig stämma de ska vara med om. 
För att förstärka det nya arbetssättet kan ni ta  
bort talarstolen. Inled istället stämman med ett  
inspirerande inslag på scenen, låt deltagarna byta 
plats eller ha en kontaktskapande övning där alla 
får hälsa på tre personer de inte känner. 
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Roller inför och under dagen

Följande roller behöver fördelas inför och på  
Påverkanstorget. En och samma person kan  
inneha flera roller. 

Arbetsgrupp
En grupp som leder planeringen, genomförandet 
och uppföljningen av Påverkanstorget. Det är  
en fördel om arbetsgruppen kan bestå av  
representanter från olika grupper, exempelvis  
samtalsledarna, styrelsen och redigeringsrådet. 

Samtalsledare
Samtalsledaren ska vara opartisk, skapa ett öppet 
samtalsklimat, sammanföra deltagare som har  
samma åsikter och stödja mötesdeltagarna i att 
skriva yrkanden. 

Styrelseledamöter
Styrelsens ledamöter ska finnas i rummet och vara 
redo att svara på frågor och argumentera för  
styrelsens förslag. 

Ordförande presidiet
Mötesordföranden ska vara insatt i metoden,  
pedagogisk och duktig på att leda beslutsprocessen 
i plenum.

Deltagare
Deltagarna har ansvar för att vara aktiva och själva 
leta upp de beslutspunkter de vill diskutera. De kan 
väcka yrkande på egen hand eller ihop med andra.

Roller

Tips!  
Var ute i god tid för att 
hitta samtalsledare och 
styrelseledamöter som 
ska vara aktiva under 
stämman. Få dem att 
i god tid boka möten, 
telefonavstämningar 
och genomförande-
dagen. Är det en stor 
stämma med många 
beslutspunkter kan ni 
behöva 10-20 samtals-
ledare.

Tips!  
Se till att också  
presidiet och proto-
kollföraren är insatta 
i metoden och får det 
stöd de behöver för att 
stämman ska fungera 
på bästa sätt.
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Redigeringsråd
Redigeringsrådet sammanställer alla inflytande-
punkter i ett gemensamt dokument inför att  
besluten ska tas i plenum. 

Processledare
En person som ansvarar för helheten under dagen. 
Processledaren introducerar metoden, leder  
Påverkanstorget och finns tillgänglig för frågor  
som kan uppstå.  

Krisgrupp
Utse en krisgrupp på max 3 personer som i första 
hand är de som tar snabba beslut under dagen om 
oväntade situationer uppstår. 

Utbildning av de olika rollerna

Det är viktigt att de som arbetar under stämman får 
den utbildning de behöver för att känna sig trygga 
och motiverade inför genomförandet. Möten inför 
stämman kan ske genom träffar och/eller  
telefonmöten. 

Alla som ska jobba under Påverkanstorget bör få 
utbildning kring

•	 Metod
•	 Sin	roll
•	 Den	beslutspunkt	de	ska	bevaka
•	 Argumentations-	och	samtalsteknik

Tips!  
Tänk igenom vad som 
kan gå fel under dagen 
genom att identifiera 
vilka moment på  
stämman som är mest 
sårbara. Diskutera 
olika scenarier och hur 
ni ska hantera dem 
om de uppstår. Det är 
bättre att tänka efter 
före.
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Utvärdera dagen

Tryck upp utvärderingar som deltagarna får fylla i 
på plats. Ställ frågor som ringar in exempelvis hur 
de upplevde introduktionen till metoden, logistik 
och påverkansmöjligheter. Om ni vill ta reda på 
vad olika målgrupper ansåg om metoden kan ni ha 
olika utvärderingar för bland andra styrelse,  
personal och förtroendevalda. 

Reflektera tillsammans redan på plats

Efter stämman är det bra om alla som haft en roll 
på stämman samlas för att utvärdera arbetet. Det 
behöver inte ta längre tid än att ni genomför en 
talarrunda där alla får lyfta upp vad som fungerat 
respektive kan göras bättre. Dokumentera det som 
kommer upp. Här är också ett bra tillfälle att tacka 
alla medverkande för att de möjliggjort  
Påverkanstorget. 

Använd utvärderingarna i utvecklingsarbetet

Om ni vill ha ett komplement till de skriftliga  
utvärderingarna, ring runt slumpmässigt utvalda 
deltagare och ställ frågor om hur de upplevde  
stämman. Det gör att ni dels uppmärksammar att 
medlemmarnas åsikter är viktiga och dels får en  
fördjupad förståelse för hur Påverkanstorget och 
den nya arbetsmetoden tagits emot. 

När alla utvärderingar från personal, styrelse och 
deltagare sammanställts är det dags att dra ut de 
lärdomar som framkommit för att använda dem i 
utvecklingsarbetet inför kommande stämmor.

Utvärdera och utveckla
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Genomför gärna ett möte där ni firar det som gått 
bra men också dokumenterar det som kan  
utvecklas. Det är viktigt att få ner era reflektioner 
på pränt, eftersom det annars är lätt att glömma 
lärdomarna inför nästa år. 

”Hoppas att vi  
kan köra det  
nästa år igen
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En sammanfattning 

Det här behöver ni för att lyckas med ert  
Påverkanstorg:
 
•	  Viljan att förändra, pröva nytt och lära på  

 vägen.

•	 En	arbetsgrupp	som	planerar,	genomför	och		
 utvärderar stämman. 

•	 En	förankringsprocess	så	att	alla	är	medvetna		
 om att metoden ska användas.

•	 En	öppningsceremoni	som	uppmuntrar	 
          deltagarna till ansvar och aktivitet. 

•	 Samtalsledare	som	främjar	ett	öppet	klimat		
 och dokumenterar vid varje inflytandepunkt. 

•	 En	engagerad	styrelse	som	kan	besvara	frågor		
 om styrelsens förslag.

•	 En	pedagogisk	mötesordförande	som	kan		
 leda besluten i plenum. 

•	 En	rymlig	lokal	där	alla	inflytandepunkter		
 kan få en fysisk plats i rummet. 

•	 En	utvärdering	så	att	ni	kan	utveckla	arbetet		
 till nästkommande stämma. 

Vi vågade testa något nytt. Gör det ni också.  
Ni lär er på vägen! 

Så lyckas ni!
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Ordlista

De ordningsfrågor som ett möte måste 
behandla för att få beslutsmässighet 
och kunna övergå till sakfrågorna på 
Påverkanstorget, exempelvis val av  
ordförande och beslut om mötets  
behöriga utlysande.

En beslutspunkt på dagordningen. 

När alla deltagare är samlade i  
helgrupp.

En neutral person som är placerad 
vid en station för att skapa ett öppet 
och tillåtande samtalsklimat. Samtals-
ledarens roll är att para ihop personer 
med liknande åsikter och hjälpa delta-
garna att författa yrkanden.

En plats i rummet som kan bestå av en 
eller flera inflytandepunkter.

Den plats i rummet där diskussion om 
inflytandepunkter sker.

Ett förslag till beslut. På ett  
Påverkanstorg kan yrkanden endast 
ske på torget och inte i plenum.

Formalia:

Inflytandepunkt:

Plenum:

Samtalsledare:

Station:

Torget:

Yrkande:
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När Vad Vem Övrigt
07.59 Avstämningsmöte Alla som jobbar under dagen Dela ut checklistor och USB-

minnen, gå igenom stationerna 
och roller

08.30 Registreringen öppnas Klara och Erik

09.20 Uppmuntra deltagare 
att ta plats i salen

Clarie, Angeli och Yvonne

09.30 Introduktion om varför 
vi väljer att använd ny 
metod

Regionordföranden 
Dag Rogne

09.40 Välkomna till Arvika Representanter från 
lokalförening och kommunen

09.50 Utmärkelser utdelas Dag Rogne

10.00 Introduktion till 
metoden

Processkonsult Rollspel på scenen med 
inflytandepunkt, samtalsledare, 
styrelseledamot och 
förtroendevald

Påverkanstorg  Angeli Sjöström

10.20 Formalia

10.30 Påverkanstorg Processkonsult Angeli 
Sjöström, samtalsledare, 
sakkunniga, styrelse

Räkna ner tiden löpande, tex var 
20e minut, i högtalarna

11.30 Stopp för 
tilläggsyrkanden, tid att 
gå runt och läsa allt

11.45 Rösta fram huvudförslag

12.00 Lunch Under lunch och föreläsning 
skriver redigeringsrådet rent alla 
yrkanden och röster

13.00 Inspirationsföreläsning

13.30 Beslut i plenum All dokumentation på 
storbildsskärm

15.00 Avslutningsceremoni

15.30 Fika och nätverkande

16.00 Utvärderingsmöte

Bilaga 1

Körschema för LRF Värmlands Påverkanstorg 20

Schemat nedan är anpassat efter en stämma med 100 fullmäktige och  
80 övriga gäster. Påverkanstorget hade 30 inflytandepunkter (varav 18  
motioner) fördelat på 9 stationer. Stämma, lunch och fika skedde i ett 
och samma rum.
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Bilaga 2

Dokumentationsmall för USB-minne

Motion 13

Yrkande 1
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Avsändare: Styrelsen

Antal röster: 7 st

*****************************

Yrkande 2

Avsändare: xxxxx xxxxx, nr 94 

Antal röster: 41 röster

Yrkandet: Styrelsens förslag

SAMT TILLÄGG
Att påverka standarden eftersom risken är så låg att inget har inträffat.  
Risken = konsekvensen X sannolikheten. Tillåt det starkare aggregatet.
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Bilaga 3

Schema för överlämning till redigeringsrådet

Schema för inrapportering av yrkanden till redigeringsrådet

12.40 station 1

12.50 station 2

12.55 station 3

13.00 station 4

13.05 station 5

13.15 station 6

13.20 station 7

13.25 station 8

13.30 station 9

Summering 

Efter lunch kommer sammanställning över motioner/ärenden och even-
tuella tilläggsyrkanden att visas på en storskärm. Varje punkt på föredrag-
ningslistan kommer att gås igenom i plenum så att alla deltagare har insyn 
i hur helheten ser ut. Här måste styrelse och tjänstemän finnas redo för att 
svara på eventuella frågor som kan uppkomma. Efter genomgången kom-
mer beslut i plenum att genomföras. 

Tack för att du ställer upp som inflytandeansvarig, vi kommer att få en 
spännande dag! 

Yvonne Andersén och Angeli Sjöström
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Bilaga 4

Inbjudan

                     2011-02-25

Till Samtliga fullmäktige

Inbjudan till LRF Värmlands stämma
Härmed inbjuds Du som fullmäktige för din avdelning till regionförbunds-
stämman i Värmland

Torsdagen den 17 mars 2011, kl 09.30-15.30 
Stora Salen, Arvika-Parken, Arvika

08.30 - 09.20 Fullmäktigeanmälan, kaffe och macka.
09.30   Stämman öppnas av regionförbundets ordförande Dag Rogne.

Utdelningar av utmärkelser och belöningar. 

Angeli Sjöström, samhällsentreprenör och grundare till ProcessRum,  
föreläser om nästa generations förväntning på folkrörelsernas förändring.

Stämmoförhandlingar, genomförs med metoden Påverkanstorg 
(se medföljande brev). Processledning av Angeli Sjöström.

Samtliga fullmäktige och övriga intresserade hälsas varmt välkomna!

Du som är fullmäktige och är förhindrad att närvara, kalla din ersättare eller 
kontakta din lokalavdelningsordförande.

Bifogas föredragningslista, verksamhetsberättelse med revisionsberättelse, 
motioner och styrelsens yttranden över dessa, information om metoden  
Påverkanstorg samt reseräkningsblankett.

VARMT VÄLKOMMEN TILL 
STORA SALEN, ARVIKA-PARKEN, ARVIKA DEN 17 MARS!

LANTBRUKARNAS REGIONFÖRBUND I VÄRMLAND

/Styrelsen
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Bilaga 5

Informationsblad om metoden

Information om mötesmetoden Påverkanstorg

LRF Värmland vill möjliggöra för så många som möjligt att 
påverka och känna delaktighet under stämman. Därför  
kommer vi att använda oss av metoden Påverkanstorg. 

Påverkanstorg är en arbetsform för möten och syftar till att 
göra mötesdeltagarna mer delaktiga. Metoden är utvecklad av 
Svenska Scoutförbundet och har använts av ideella  
organisationer sedan nittiotalet. 

Traditionella mötesformer med diskussioner i plenum leder 
vanligtvis till att ett fåtal personer omväxlande gör uttalande i 
talarstolen. Påverkanstorg syftar till att fler ska få möjligheten 
att göra sin röst hörd. Metodiken öppnar upp för  
interaktivitet och kontaktskapande. 

Metoden skiljer mellan diskussion och beslut. Efter en intro-
duktion och formalia så delas alla stämmans beslutspunkter 
upp i olika fysiska stationer på ett ”torg” i rummet, de blir en 
så kallad inflytandepunkt. Genom att röra sig runt i rummet 
kan alla delta i diskussionerna. Vid inflytandepunkten finns  
information om ärendet och plats för att sätta upp nya  
yrkanden och kommentarer. Vid inflytandepunkten finns en  
inflytandepunktansvarig som leder samtalen samt personer 
som kan svara på frågor. När diskussionen på torget avslutats 
möts man återigen i plenum för att där rösta och fatta formella  
beslut.

Påverkanstorget kommer att processledas av  
samhällsentreprenören Angeli Sjöström. 
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Hej!
Vad roligt att du vill vara inflytandepunktsansvarig på stämman. Din roll är avgörande för 
att det ska bli ett öppet, kreativt och gott samtalsklimat på Påverkanstorget. 

Före stämman: 
Tveka inte att höra av dig till Yvonne eller Angeli om du har frågor om metodiken
•	 Läs in dig på din motion/inflytandepunkt
•	 Ta med din namnbricka
•	 Ta med en bärbar dator med fulladdat batteri/sladd

Under stämman:
Inflytandepunkt 
Varje beslutspunkt på årsmötet blir en inflytandepunkt på Påverkanstorget. Ibland kan  
flera inflytandepunkter tillsammans utgöra en station. Du ansvarar för en eller flera  
inflytandepunkt/er på stämman. Din roll är att vara en objektiv och neutral samtalsledare. 
Du ska skapa dialog, underlätta diskussioner och sammanföra deltagare som har samma 
åsikter. Din uppgift är att fånga upp tankar och hjälpa deltagarna att skriva tilläggsyrkan-
den om de har synpunkter på det grundläggande förslaget. Dessa tilläggsyrkanden skrivs 
ner för hand på de förtryckta A3 som finns på din inflytandepunkt. Se till att det finns en 
avsändare på varje tilläggsyrkande som godkänt och står bakom formuleringen, ringa in 
avsändarens namn. Varje nytt yrkande skrivs ner på ett eget A3 och sätts upp i anslutning 
till ursprungsförslaget. Alla förslag ska sättas upp synliga för alla. 

Röstning
När påverkanstorget stängs för tilläggsyrkanden ska deltagarna rösta på det förslag under 
respektive inflytandepunkt som de tycker bör vara huvudförslag. Här ska du finnas med 
och informera om att alla i fullmäktige ska sätta sitt namn och röstnummer på ett av  
förslagen på inflytandepunkten. De som inte ingår i fullmäktige påbörjar sin lunch under 
den här tiden. 

Dokumentation
När samtliga i fullmäktige går på lunch ska du sammanställa de eventuella tilläggsyrkanden 
som kommit fram på din inflytandepunkt. Dessa ska skrivas in på din medhavda dator och 
sparas ner på det märkta USB-minne du tilldelats av Yvonne. Varje gruppering har ett USB. 
Du behöver inte skriva in den ursprungliga motionen eftersom det på USB-minnet redan 
finns inlagda dokument som du ska skriva i. Glöm inte att skriva in antal röster/namn som 
förslaget samlat på sig. Detta måste in i dokumentationen för att vi ska kunna avgöra vilket 
förslag som blir huvudförslag i plenum. När du skrivit rent dina tilläggsyrkanden ska dessa 
lämnas in till redigeringsrådet på scenen enligt tidsschemat nedan. Var noga med att passa 
din tid. Redigeringsrådet ansvarar för att sammanställa samtliga inflytandepunkter i ett 
och samma dokument. Har inga tilläggsyrkanden inkommit på din inflytandepunkt ska 
även detta meddelas till redigeringsrådet. Du ansvarar själv för att hinna med att äta lunch 
innan eller efter du ska rapportera in din dokumentation till redigeringsrådet. 

Bilaga 6

Checklista inflytandepunkternas samtalsledare
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Några ord som blev 
viktiga för oss:

Mod – att våga testa 
nya grepp

Tillit – lita på  
processen och på  
att människor vill  
engagera sig och  
kan ta ansvar

Lärande – en öppen 
och levande process 
som handlar om att 
ge och ta längs med 
vägen.

Självorganisering – 
möjliggör för  
deltagarna att  
diskutera det som  
de själva vill. 

Ansvar – att få alla  
parter att förstå sitt 
eget ansvar för att 
stämman ska bli  
lyckad.
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Bilaga 7

Bemanningsplan för stationer

Station 1 
Ansvarig: Dag Rogne, styrelseledamot
Tjänstemän: Anna-Lena, Håkan och Clarie, samtalsledare
(Anna-Lena resurs där det behövs), 
Verksamhetsberättelse (punkt 6 föredragningslistan)
Verksamhetsplan 2011 och Budget
Motion 1
Motion 10

Station 2 
Ansvarig: Christina Bondesson – tar punkten själv (vid behov kontaktar 
Agneta)
Rev. Berättelse och ansvarsfrihet (punkt 7 föredragningslistan)
Fastställande av resultat- och balansräkning (punkt 8 föredragningslistan) 

Station 3 
Ansvarig: Lisbeth Svensson, sammankallande valberedningen
Tjänsteman: Robert, samtalsledare

Styrelse och revisor val 
ansvarsfrihet (punkt 9 föredragningslistan)
arvoden (punkt 10 föredragningslistan)
val av antal ledamöter i styrelsen (punkt 11 föredragningslistan)
val av styrelseledamöter (punkt 12 föredragningslistan)
val av ordförande (punkt 13 föredragningslistan)
val av revisorer (punkt 14 föredragningslistan)
val av fullmäktige jämte ersättare till riksförbundsstämman  
(punkt 15 föredragningslistan)

Station  5 
Ansvarig: Andreas Larsson, styrelseledamot
Tjänstemän: Janne och Ida, samtalsledare
Motion 3
Motion 4
Motion 5, 7, 8
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Några ord som blev 
viktiga för oss:

Mod – att våga testa 
nya grepp

Tillit – lita på  
processen och på  
att människor vill  
engagera sig och  
kan ta ansvar

Lärande – en öppen 
och levande process 
som handlar om att 
ge och ta längs med 
vägen.

Självorganisering – 
möjliggör för  
deltagarna att  
diskutera det som  
de själva vill. 

Ansvar – att få alla  
parter att förstå sitt 
eget ansvar för att 
stämman ska bli  
lyckad.
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Bilaga 8

Materiallista

Vid varje station behövs följande:

•	  Bord, väggyta eller blädderblocksställning

•	  Beslutspunkten utskriven i flera ex på A3, samt med plats för att   
 skriva in ändringar

•	  Tomma A3-papper

•	  Blädderblockspennor, ca 5 st 

•	  Tejp

•	  Sax

•	  Tjänstemannen har en dator, ett uppmärkt USB-minne

•	  Lapp med vilken punkt det är

•	  Utskriven checklista till tjänstemännen

•	  USB-minnen till stationerna

•	  Lapp med utrymme för röstning

•	  Telefonlista till nyckelpersoner i rummet
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Tveka inte att kontakta oss om du vill veta  
mer om hur vi arbetat med Påverkanstorg på  
LRF Värmlands stämma

Yvonne Andersén
Kommunikationsproducent LRF Värmland
yvonne.andersen@lrf.se
www.lrf.se

Dag Rogne
Regionordförande LRF Värmland
dag@rognes.se
www.lrf.se

Angeli Sjöström
Samhällsentreprenör
angeli@medlemsutveckling.se
www.medlemsutveckling.se
www.processrum.se

Tips!
Läs boken av grundaren till metoden Påverkanstorg
”Påverkanstorg –från konfrontation till dialog”, 
Johan Strid, Agora 2003

LRF Värmland, telefon 0771- 573 573, www.lrf.se
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