Förslag till förändring för LRF Hallands organisation
Regionstämmobeslutet 2021
”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.”

Förändringsförslag från arbetsgruppen:
Ändring i lokalavdelningarnas stadgar
Avdelningens högsta organ är årsmötet. Årsmöte hålls årligen 15 oktober-30 november.
Om regionstämman 2022 beslutar godkänna nya regionstadgar får lokalavdelningarna förkortat
räkenskapsår 2022-01-01 till 2022-09-30, därefter är verksamhetsåret 1 oktober-30 september.

Möjlighet till stadgefria lokalavdelningar
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 (se förklarande papper på två sidor)

Nya kommungruppsstadgar
Kommungruppens högsta organ är årsmötet. Årsmöte hålls årligen mellan den 15 januari och 10
februari. Extra årsmöte hålls om styrelsen beslutar det eller om minst 10% av medlemmarna begär det.
Kommentar: Information rörande medlemskap återfinns i regionstadgarna.
4§

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
Val av ordförande, sekreterare samt två justeringspersoner
Fastställande av röstlängd
Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
Styrelsens verksamhetsberättelse
Bestämmande av mandatperiod för styrelseledamöter samt antal styrelseledamöter
Val av styrelseledamöter och bland dessa val av kommungruppens ordförande
Val av valberedning
Val av fullmäktige till regionstämman
Eventuella övriga val
Övriga frågor

5§

Kallelse till årsmöte skall ske genom annons i medlemstidningen Land Lantbruk och sms och
elektronisk post till medlemmar senast en vecka före mötet. Övriga handlingar, så som
verksamhetsberättelse och valberedningens förslag, skall finns tillgängliga senast en vecka före mötet
på LRF Hallands hemsida.

6§

Varje individmedlem inom kommungruppens verksamhetsområde är röstberättigad vid årsmöte. Varje
röstberättigad medlem inom kommungruppen har motionsrätt till årsmötet.

7§

Förslag om skrivelse eller annan opinionsyttring får även väckas på årsmöte. Andra ärenden måste
framgå av kallelsen.

Styrelse
8§
Kommungruppsstyrelsen skall bestå av tre till elva ledamöter som väljs på ett eller två år.
9§

Styrelsen sammanträder då ordföranden eller minst tre av styrelsens ledamöter begär det.

10§

Beslut kräver att mer än hälften av de närvarande biträder beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.

Valberedning
11§
Valberedning väljs av årsmötet och skall bestå av 3-9 ledamöter. Valet sker för ett år. Årsmötet utser
sammankallande i valberedningen. Valberedningen skall föreslå kandidater till de val som skall
förekomma på kommungruppsårsmötet.

Hur utses valberedningen första gången?
Till att förbereda valen vid första årsmötet bildas en konstituerande valberedning av en vald ledamot
från varje lokalavdelning i kommunen. Den ledamot som kommer från den medlemsmässigt största
avdelningen i kommunen är sammankallande.

Ändring i regionens stadgar
Hur utses stämmofullmäktige?
9§ Fullmäktig vid regionstämma utses av kommungruppernas årsmöten och LRF Ungdomen.
Varje kommungrupp representeras av fullmäktige enligt en fördelning efter antal medlemmar per den
31 december året innan.
LRF Hallands stämma skall bestå av 100 fullmäktige (med möjlighet
till variation uppåt om det uppstår jämnt delningstal mellan kommungrupper som har rätt till den sista
fullmäktigeplatsen vid aktuell stämma).
LRF Ungdomen erhåller fem av de 100 fullmäktigeplatserna till regionstämman.

Motionsrätten till regionstämman framåt
Lokalavdelningarnas, kommungruppernas och LRF Ungdomens årsmöten inom regionen har rätt att
motionera till ordinarie regionstämma. Motioner skall vara regionstyrelsen tillhanda senast den 15
februari.

