Dagordning vid ordinarie regionsstämma tisdag 9 mars 2021
Inklusive valberedningens förslag
Digital stämma, fullmäktige registrerar sig från kl. 13.30
1. Stämman öppnas av Regionstyrelsens ordförande Jeanette Blackert kl.14.00 därefter föredrag om utredningen
Fossiloberoende jordbruk med Helena Jonsson
2. Parentation- stämman håller en tyst minut för att hedra minnet av de medlemmar som under året lämnat oss.
3. Val av funktionärer vid stämman
a) stämmoordförande, valberedningen föreslår Magnus Oscarsson
b) vice stämmoordförande, valberedningen föreslår Eva Axelsson
c) styrelsen anmäler föredragande sekreterare, styrelsen föreslår Erik Erjeby, regionchef
d) styrelsen anmäler protokollssekreterare, styrelsen föreslår Charlotta Rydberg
e) protokolljusterare samt rösträknare
4. Fastställande av röstlängd.
Fullmäktige ska anmäla sig innan stämman börjar och stämman tar ställning till om denna anmälningslängd
kan utgöra röstlängd. Röstlängden kan uppdateras vid behov.
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
Stämman är utlyst till lokalavdelningarna genom utskick i samband med årsmöten i oktober 2020
och genom en annons i Land Landbruk 2021-02-19.
Kallelse är skickad via e-post och övriga handlingar med post under vecka 7 till samtliga inrapporterade
fullmäktige
Information om stämman har även varit i LRFs kalendarium sedan slutet av 2020.
6. Fastställande av föredragningslistan
7. Fastställande av arbetsordning
8. Behandling av inkomna motioner
Beslut om motioner och yttranden samt redovisning av inkomna regionskrivelser under 2020
9. Paus och presentation av We effect
10. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive resultat och balansräkning redovisas.
Vidare föredras resultat och balansräkning för Östgötalantbrukets stipendiefond och verksamhetsberättelse
för Knut E Peterssons minnesfond-Mjölorpsfonden.
11. Rapport från LRF Ungdomen.
Information om vad som genomförts under 2020, presentation av 2021 års styrelse och deras planerade
verksamhet för 2021.
12. Revisorernas berättelse
13. Fastställande av LRF Östergötlands resultat- och balansräkning
14. Fastställande av ekonomisk redovisning.
Rörande Östgötalantbrukets Stipendiefonder samt Knut E Peterssons i Mjölorps minnesfond.

15. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2020
16. Bestämmande av ersättningar till ledamöter av styrelsen, revisorer, kommitté/arbetsgrupper, valberedning samt
riksförbundsstämmofullmäktige.
Valberedningen föreslår i enlighet med riksförbundsstyrelsens rekommendationer:
Timmar
1 - 13 tim.
245 kr/ tim.
Kronor per dag
14 – 24 tim. 3430 kr
17. Fasta arvoden till ordföranden och styrelsen.
Valberedningen föreslår arvodering i enlighet med riksförbundsstyrelsens rekommendationer.
-

Regionordföranden: ett fast årsarvode motsvarande 1,75 inkomstbasbelopp (2021 års inkomstbasbelopp =
68 200:-) samt därutöver 2:00 kr/ medlem baserat på medlemsantalet vid verksamhetsårets slut i LRF
Östergötland den 31/12 2020 var det 7 601 st.
Till styrelsen i övrigt ett fast årsarvode till regionstyrelsen utgår med ett belopp motsvarande
regionordförandes att disponera för ersättningar efter beslutad arbetsfördelning

18. Traktamenten och reseersättningar
Valberedningen föreslår i enlighet med riksförbundsstyrelsens rekommendationer. Bilersättning utgår med
lägst 28 kr/mil och är samma som för anställd personal. Vid samåkning utgår ett tillägg på 5 kr/mil per
passagerare. Vid användande av miljöbil gäller samma regler som för anställd personal.
Traktamentsersättning utgår enligt LRFs avtal för anställda
19. Fastställande av antal samt val av ledamöter i regionstyrelsen
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 8 ledamöter.
Omval mandattid 2 år: Per Wendler och Gabriella Cahlin
Nyval mandattid 2 år:
Helen Eriksson Grimstad Linghem
Carl Gudmundsson Flemminge Vikbolandet
Övriga i styrelsen: Jeanette Blackert, Magnus Svensson, David Varverud, Jonas Edlund
20. Val av regionordförande bland styrelseledamöterna
Valberedningen föreslår Jeanette Blackert, (omval)

21. Val av revisorer jämte suppleanter

Valberedningen föreslår
Ordinarie: Hanna Almérus, (omval) och Per Frännek (nyval)
Suppleanter: nyval av Anna Hägge Nilsson och Oscar Karlsson

22. Fastställande av antal samt val av ledamöter av valberedningen
Nomineringskommittén föreslår att valberedningen ska bestå av 7 ledamöter och föreslår omval på Anders
Johansson, Helena Olsson Hägg, Elisabeth Ljungstorp, Per-Anders Lind, Per Helgesson och Carl
Fredriksson. För LRF ungdom enligt årsmötesbeslut Rosie Johannesson.
23. Val av ordförande och sammankallande i valberedningen
Nomineringskommittén föreslår. Helena Olsson Hägg
24. Val av nomineringskommitté till valberedning inför 2022 års regionstämma
Styrelsen föreslår att en nomineringskommitté till valberedningen ska väljas.
Styrelsen föreslår omval Ylva Righard och nyval Peter Borring
25. Val av fullmäktige till Riksförbundsstämmor med Lantbrukarnas Riksförbund
LRF Östergötland har 6 platser på Riksförbundsstämman. Valberedningen föreslår i nämnd ordning:

Jeanette Blackert, Magnus Svensson, Per Wendler, Jonas Edlund, Gabriella Cahlin och Helen
Ericsson

26. Val av ersättare till Riksförbundsstämmor med Lantbrukarnas Riksförbund
Valberedningen föreslår i nämnd ordning: Carl Gudmundsson, David Varverud, Anne Kroon, Linnéa

Herbertsson, Christer Alexis och Henrik Rasmussen

27. Ärenden som riksförbundsstyrelsen eller regionstyrelsen hänskjutit till regionstämman
28. Övriga frågor framförda i stadgeenlig ordning.
29. Utdelning av utmärkelser
• Årets Lokalavdelning: årets kriterier syftar till Kraftfulla och starka företagare
2021 års lokalavdelning har bidragit till att utveckla sina medlemmars företag inom det gröna näringslivet
samt inspirerat den enskilda medlemmen till att förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och
livskvalité
• Östgötalantbrukets stipendiefond Ändamålet med fonden är att stödja lantbruksstudier för lantbrukare och
lantbruksungdomar, som visat intresse för lantbrukets föreningsrörelse och vill göra en insats inom
föreningsrörelsen. Stipendiet innebär deltagande i evenemanget ”Kooperativt forum” som genomförs årligen.
• Silvernål För goda insatser i organisationens tjänst i lokalavdelning eller på regionförbundsnivå som gagnat
lantbrukarnas föreningsrörelse och lantbruket.
30. Stämman avslutas ca 17.30

