Möjlighet till stadgefria lokalavdelningar LRF Halland från hösten 2022

Med utgångspunkt i stämmouppdraget om framtidens LRF-organisation från regionstämman i
LRF Halland i mars 2021 har regionstyrelsen i dialog med kommungrupperna utsett en
arbetsgrupp vars uppdrag har varit att ta fram ett förslag inför regionstämman 2022 efter
regionstämman 2021 beslut som lyder:
”att ge regionstyrelsen i uppdrag tillsammans med 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 och
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.”
Frågor som arbetsgruppen haft på bordet inför utformningen av beslutsförslagen är till
exempel hur ska LRF Hallands lokala närvaro se ut framåt, vad kräver medlemmarna i form
av lokal närvaro 2030, hur kan vi rekrytera förtroendevalda till uppdrag, vad innehåller ett
uppdrag för en förtroendevald på olika nivåer, hur kan vi skapa engagemang i olika uppdrag
samt hur får vi bäst våra medlemsavgifter att verka i förtroendevaldsorganisationen i LRF
Halland?
Arbetsgruppen föreslår
Under förutsättning att regionstämman 2022 godkänner förslaget om stadgebundna
kommungrupper, regionstyrelsen besluta att de lokalavdelningar i LRF Halland som önskar
vid årsmöte får besluta att ha verksamhet utan att vara bundna vid nuvarande
lokalavdelningsstadgar.
Nyckelord för dessa förändringar är utveckling och framtid
Avdelningarna gör sitt ställningstagande under hösten 2022 års årsmöten. Frågan om att lägga
avdelningen utanför stadgekraven skall tydligt framgå av föredragningslistan till årsmötet och
för att träda i kraft bifallas med enkel majoritet av de röstande medlemmarna på årsmötet.
Om så beslutas skall inga val genomföras på årsmötet, endast en kontaktperson för
lokalavdelningen ska utses. Det åligger regionstyrelsen att åter kalla till årsmöte om minst
fem medlemmar inom lokalavdelningens geografiska område så vill. Lokalavdelningens kassa
sätts in på kostnadsställe 034 i Lantbrukarnas Ekonomi AB, LRF Halland.
Regionförbundet förvaltar avdelningens kassa (utan kostnad). Pengarna kommer att finnas på
regionförbundets konto, under särskild kostnadsbärare separat för varje enskild
lokalavdelning, tills eventuellt nytt beslut om att åter driva stadgebunden lokalavdelningen då
innestående medel överförs tillbaka till lokalavdelningen.

Lokalavdelningens kontaktperson kan framåt höra av sig till regionkontoret för att ordna
utskick till medlemsaktiviteter. När någon gjort ett utlägg för en LRF-aktivitet inom den
stadgefria avdelningens geografiska verksamhetsområde som till exempel fika eller lokal så
ska kvittot skickas till LRF Halland så ordnar regionförbundet med utbetalning. Har
medlemmarna i det området tänkt någon större aktivitet som kostar mycket pengar bör man
stämma av med regionstyrelsen först. Således kommer regionen att stå för de kostnaderna
eftersom lokalavdelningen ”inte finns” i formell mening. Det finns ju heller inga kostnader för
årsarvoden eller årsmöten. Men det behövs beslut och protokoll från det sista årsmötet som
visar att behöriga firmatecknare ex vis ordförande och kassör har rätt att avsluta bankkontot
och sätta in pengar på regionförbundets bankkonto samt att avregistrera det ideella
organisationsnumret hos Skatteverket.
Revision av hur kassorna förvaltas genomförs av LRF Hallands stämmovalda revisorer.
Praktiskt hur man verkställer en stadgefri lokalavdelning i LRF Halland:
• Meddela regionförbundet
• Fatta beslut om detta på årsmöte och i enlighet med stadgarna.
• Skriva under årsmötesprotokollet, annars är det inte giltigt.
• Föra över de pengar ni har till LRF Hallands bankkonto.
• Avsluta ert bankkonto och avtal med banken
• Lämna över material och dokument som föreningen har (era ekonomiska papper måste
sparas i 7 år).
• Avregistrera er som ideell förening hos Skatteverket om ni är registrerade där Om ni har ett
organisationsnummer: Om ni har ett organisationsnummer betyder det att ni är registrerade
som ideell förening hos Skatteverket. Då är det viktigt att ni kommer ihåg att avregistrera
föreningen hos Skatteverket så att ni slipper att deklarera framöver. Avregistrerar ni inte
föreningen så kommer den fortsätta att finnas som juridiskperson och är deklarationsskyldig.
En ideell förening kan bli avregistrerad ur Skatteverkets register genom en skriftlig ansökan.
Blankett finns här:
https://www.skatteverket.se/foretag/etjansterochblanketter/blanketterbroschyrer/blanketter/inf
o/2021.4.71004e4c133e23bf6db800049914.html

