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Varför ska jag vara medlem i LIR?
Den frågan har jag mött vid flera tillfällen den här hösten. Tja, varför?
När jag gick in i LIRs arbetsgrupp 2007, var det en styrelse full av energi
som hade målet att göra den nya titeln landskapsingengör känd på marknaden. Vi skulle vara det självklara valet inom den gröna branschen. Idag
har vi nått det målet! Idag annonseras det efter landskapingenjörer i annonser och fler och fler inser vår potential.
Vad händer när man når ett mål?
Styrelsen har under sommaren varit rådvill. Vad ska vi sträva mot nu? Vad
är syftet med LIR? Nu har vi 324 medlemmar och växer hela tiden. Vad ska
vi göra för våra medlemmar? Vi behövde rannsaka vad vi hade gjort och
vad LIR vill uppnå i framtiden.
13-14 oktober samlades styrelsen på Hestravikens hotell & konferens i Jönköpingstrakten. Det var en helg full av förväntan. Frågor som återkom på
agendan var: Varför LIR? och Vad är vi bra på? Efter några timmars
brainstorming, diskuterande och konkretiserande, var vi åter fyllda med
energi och insikt. LIR är ju det självklara valet inom gröna branschen!
Varför?
LIR har satsat på samverkan och nätverkande! Vi har insett vikten av ett
brett samarbete i branschen! Fler och fler som besöker våra nätverksträffar,
går ut med nyvunnen energi och nya affärsmöjligheter. Tillsammans är vi
starka – inte ensamma! Vi har lyft frågor som berör oss alla – liten enskild
firma, liksom stort entreprenadföretag. Vi har fått igång ett kvalitetstänk genom att det blir rätt man på rätt plats, detta genom att man hittar sina styrkor och svagheter och nyttjar varandras styrkor.
LIRs Facebooksida har blivit ett forum där man kan ställa frågor om sina
vardagliga problem, eller idéer och få ett relevant svar av en kollega – landskapsingenjör eller inte. Det är tydligt att den möjligheten till dialog behövs
och är viktig för oss alla. För vi är alla kollegor i en bransch som förändras.

KALENDARIUM
2012
November
20:e Styrelsemöte
December
4:e Styrelsemöte
Samarbeten
Vi samarbetar gärna med andra
föreningar och organisationer
för att stärka vår bransch, dock
inte genom att betala medlemsavgifter till dessa. Då LIR inte
tar ut någon medlemsavgift av
sina medlemmar utan endast
finansieras via sponsorer och
samarbeten, anser LIR att det
är bättre med utbyte av länkar
och banners på hemsidan, eller
andra samarbeten som kan
vara lönsamt för båda parter.
Har ni förslag på samarbeten
så hör gärna av er till
info@liraren.se.
Facebook
LIR finns på Facebook. Vill du
vara med i LIRs diskussioner
på FB så anmäl dig som medlem redan idag.

Om vi då tänker efter… Varför nätverka i LIR? Jag har redan mitt nätverk,
jag behöver inga fler kontakter…
Farliga tanke! I nätverkandet dyker det upp nya kunder, nya affärskontakter
och kanske nya kollegor, eller jobberbjudanden. Vem har inte letat efter en
snickare, eller en rörmokare i sitt privata nätverk? Det är likadant för oss
som arbetar med utemiljö. Man ska aldrig underskatta det personliga mötet,
eller ordets makt! Som en kollega sa: ”De där ’stora gubbarna’ bor ju någonstans, ser det bra ut hemma kan de förespråka den som gör det fint i
jobbet.”

OM LIR
LIR är en rikstäckande organisation som har till uppgift att synliggöra både landskapsingenjörer och trädgårdstekniker.
Genom vår samverkan med branschens aktörer har vi större möjlighet att påverka branschen och lyfta upp vår breda
kompetens. Vi skall som yrkesgrupp vara självklara deltagare i arbetet med vår gemensamma utemiljö.
www.liraren.se eller info@liraren.se
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VAD KOM VI DÅ FRAM TILL PÅ VÅR ARBETSKONFERENS?
Nyckelorden för LIR framöver är:






KOMPETENS
NÄTVERK
MARKNAD
MÖJLIGHETER
KOMMUNIKATION

De gamla ledorden NÄTVERK, INTRESSEORGANISATION, YRKESSTOLTHET, UTVECKLING och OMVÄRLDSBEVAKNING är fortfarande i
hög grad aktuella och lever kvar i de nya ledorden men i en vidare bemärkelse.
Under KOMPETENS hittar vi ord som: Yrkesstolthet, identitet, kunskapsutbyte och professionalism. Vi ska göra arbetet inom utemiljö till något att
vara stolt över och vi ska nyttja varandras kunskaper och erfarenheter, för
att föra oss framåt mot en bättre arbetstillvaro.

Under NÄTVERK hittar vi våra styrkor: Ord som Samverkan, kontaktnät, nätverksträffar, nya kontakter och bryggor mellan de olika sektorena inom utemiljön. Våra nätverksträffar är populära och efterfrågade och därmed vårt
ansikte utåt.
Under MARKNAD finner vi ord som: Rekrytering, påverkan och affärsmöjligheter. Det är dock svårt att definiera
vilken bransch vi verkar i – grönytebranschen, trädgårdsbranschen, anläggningsbranschen…? Orden för branschen är många, men vi har valt att tillhöra utemiljösektorn för att komma så nära som möjligt och inte avgränsa
oss.
Våra MÖJLIGHETER ser vi i att vi ska ha roligt och motivera/inspirera varandra. Vi får nya kontakter både privat
och affärskontakter och i och med detta kan vi påverka branschen positivt inför framtiden.
Vår KOMMUNIKATION är väsentlig! Vi behöver få idéer och uppslag från våra medlemmar, om vad som är aktuellt för dem. Vi fungerar även som en kommunikationsfrämjare på våra nätverksträffar, där diskussionerna om
ämnena ofta blir heta. Vår idé om samverkan har slagit igenom i flera föreningar och organisationer utöver LIR.
Tillsammans är vi starka – inte ensamma. Ska vi nå en förändring, till det bättre, inom branschen måste allas röster höras och diskussionerna gå varma.
HUR SKA DÅ LIR BLI SYNLIGARE FÖR MEDLEMMARNA?
Utöver våra nätverksträffar, artiklar, nyhetsbrev och vår Facebooksida, har vi planerat att ge ut en matrikel. Detta
så att medlemmarna kan bli medvetna om varandra. Som ensam landskapsingenjör i en småstad, kan det vara
en trygghet att veta att en kollega finns i närheten. Det kan också vara bra att veta vem man kan ringa och utbyta
erfarenheter med, eller rådfråga. LIR planerar även en ny
LIRresa under 2013. Vi vill bjuda in våra medlemmar till
en perenn-/ och lökresa till Holland under 2013, där vi
kan se hur våra växter odlas upp och kanske få nya leverantörer till våra verksamheter. Det ska vara roligt att nätverka och vi vill att det ska kännas viktigt att vara med i
LIR!
Jag ser fram emot tiden framöver, då vi med nya krafter
samverkar till att få en bättre utemiljö och arbetstillvaro
för oss alla!
Vid pennan
Camilla Höglund, Landskapsingenjör, Sekreterare i LIR

www.liraren.se eller info@liraren.se

