Checklista inför och efter årsmötet
Före årsmötet

Klart


Bestäm datum

Årsmötet ska hållas senast den 16 februari.

Informera
valberedningen

Som ordförande ska du informera valberedningen om:
- de personer för vilka mandatperioden har gått ut
- vilka arvoden, reseersättningar med mera som gäller.
Valberedningen har fått ett utskick med valberedningsblanketter.
Från 3 januari finns aktuellt medlemsantal i avdelningen att
hämta under ”mina uppdrag”. Antalet ligger till grund för hur
många fullmäktige som ska väljas till regionstämman.

Planera

Planera årsmötet med din styrelse i tid.
Boka in medverkan från regionstyrelsen eller regionkontoret.
Låt kommungruppen lämna rapport.
Regionkontor kan också tipsa om andra medverkande.
Har ni planer på att slå ihop er lokalavdelning med någon
grannavdelning, kontakta regionkontoret för mer info.

Årsmöteskallelse

Beställ fyra veckor innan årsmötet.
Via e-post: inbjudan@lrf.se
telefon: 08-787 52 80, via webben:
www.lrf.se/mitt-lrf/fortroendevald/bestall-utskick/

Nomineringar
att förbereda

Gröna hjärtat är en hedersutmärkelse att dela ut på årsmötet.
Underlag och kriterier hämtas på www.lrf.se/arsmote.
Beställ Gröna hjärtat från regionkontoret i god tid.
Silvernålen – underlag och kriterier hämtas på
www.lrf.se/arsmote. Skicka in nomineringen till larsanders.knutsson@lrf.se senast den 19 februari.

Motioner och
skrivelser

Att ta med till
mötet

Uppmana gärna medlemmarna att påverka LRF:s verksamhet
genom att skriva motioner till årsmötet. Ladda ner lathund till
motionsskrivning: www.lrf.se/motionera

•
•
•

Alla handlingar till årsmötet finns på www.lrf.se/arsmote
Där finns även en hälsning från LRFs förbundsordförande
Palle Borgström.
Verksamhetsberättelse, medlemslistor och valrapport
kräver inloggning via:
www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/

Efter årsmötet:

Motioner och
skrivelser

Motioner och skrivelser skickas till lrf.halland@lrf.se
senast 19/2.

Valrapport
Obligatoriskt

Direkt efter årsmötet, allra senast 19/2, ska
valrapporten (med alla förtroendevaldas namn och
medlems- eller personnummer) skickas in digitalt på
www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/

Fullmäktige till
regionstämman

Valda fullmäktige ska anges i valrapporten. Tänk på att
ange såväl ordinarie som ersättare.
(Se punkten valberedning ovan.)

Verksamhetsberättelse
Obligatoriskt.

Fyll i digitalt på www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/
senast 19/2.

Verksamhetsplan

Finns att hämta på www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/

