December 2021
Till ordförande, sekreterare och kassör inom LRF Hallands LRF-avdelningar

Snart dags för årsmöten i lokalavdelningen!
Nu är vi inne i december och det börjar bli dags att förbereda lokalavdelningens årsmöte.
Enligt stadgarna ska årsmötet hållas mellan 15 januari och 15 februari.

Att tänka på




Alla dokument som behövs inför årsmötet finns att hämta på www.lrf.se/arsmote. Info
finns även på LRF Hallands hemsida www.lrf.se/halland.
Följ bifogad checklista för att förenkla arbetet.
För beställning av utskick se www.lrf.se/utskick.

Att tänka på vid planeringen av årsmötet









Inbjudan – Gör den lockande. Ange plats och start- och sluttid. Berätta också om det
bjuds på mat och om eventuell föreläsare.
Platsval – Byt gärna lokal från år till år. Kolla till exempel med bank och företag.
Förbered lokalen före årsmötet så att den är inbjudande.
Mat – Det är bra att börja med mat som uppsamling. Gör pauser för kaffe mm. Ta väl
hand om nya gäster/medlemmar!
Föreläsare – Välj gärna någon som attraherar fler än dem som brukar komma på
årsmötet.
Val av fullmäktige till regionstämman – Be gärna valberedningen föreslå nya namn.
Medverkan av regionstyrelse eller personal – Kontakta om ni vill ha besök
www.lrf.se/om-lrf/kontakta-oss/regionkontor/halland/?region=halland.
1 000 kr i grundbelopp med krav på genomfört årsmöte, registrerad valrapport och deltagit på regionstämman.
Coronapandemin – Följ Folkhälsomyndighetens webbplats och nyhetssändningar för
aktuell information.

Regionstämma 2022
Regionstämman kommer att hållas torsdagen den 17 mars. Information om plats, tider och
upplägg meddelas senare.

Övrig fråga att ta upp på årsmötet
Vid regionstämman 2021 behandlades motioner om LRFs lokalavdelningar och
kommungrupper och motionsrätt för kommungrupperna och stadgar för LRFs
kommungrupper.
Stämman gav regionstyrelsen i uppdrag att tillsammans med en arbetsgrupp,
bestående av representanter från alla kommungrupperna, att under året utreda
vilka stadgeförändringar som behöver göras för att göra det möjligt för kommungrupperna att bli formella och återkomma med ett beslutsförslag till regionstämman 2022. Samt att parallellt formulera hur detta kan påverka lokalavdelningarna
och i dialog med lokalavdelningarna och kommungrupperna visa på lösningar för
detta både för dem som vill fortsätta att vara aktiva och för dem som väljer att bli
vilande.
Styrelsen tog beslut 7 december och därefter presenterades förslaget på ordförandeträffen. Se bilagor.
För att få ut förslaget till medlemmarna ta gärna upp frågan under övriga frågor på
årsmötet för diskussion.

Frågor
Har du frågor eller behöver hjälp kontakta
Anna-Lena Holm
LRF Västra Sverige, anna.lena.holm@lrf.se eller 010-184 41 69

Bilagor:




Checklista
Förslag till förändring för LRF Hallands organisation
Möjlighet till stadgefria lokalavdelningar LRF Halland från hösten 2022

Lokalavdelningarnas aktivitetsersättningar i sin
helhet






1 000 kr i grundbelopp med krav på: Genomfört årsmöte,
registrerat valrapport och deltagit på regionstämma
800 kr/genomförd aktivitet beställd genom
www.lrf.se/utskick eller inbjudan@lrf.se
5 kr/medlem i lokalavdelningen
900 kr i arvode till fullmäktige vid närvaro på hela
regionstämman
500 kr för varje ny värvad medlem som rapporterats till
LRFs Medlemsservice med angiven kod 1803

