Inför
lokalavdelningens
årsmöte 2021
Senaste dag för årsmötet är
den 15 februari
Motioner och valrapport insändes
senast den 18 februari

P.g.a. rådande pandemi är det lämpligt att hålla
2021 års årsmöten digitalt/telefonmöte. Håller ni
fysiskt årsmöte så måste detta coronaanpassas enligt
rekommendationer från Smittskydd Skåne och
Folkhälsomyndig-heten.
Det är viktigt att hålla årsmöte och LRF kommer att
erbjuda digitala lösningar, samt stöd för genomförande.
Mer information kommer löpande.

Årsmöteshandlingar digitalt
Alla ledamöter i LRFs lokalavdelningsstyrelser får
information digitalt inför årsmötet 2021.
Material före, under och efter årsmötet finns att
hämta på hemsidan.
Önskas materialet upptryckt kan du beställa detta
hos LRF Skåne, vaktmästeriet, skane@lrf.se eller
010-18 44 530.
Mina uppdrag hittar du på hemsidan och där kan
du, direkt på webben, sköta mycket av administrationen för lokalavdelningen, bl.a. kan du ta fram
medlemslistor och lämna valrapport. OBS! För att
logga in använder du enklast ditt bank-id.
Lokalavdelningarnas årsmöte
Lokalavdelningarnas årsmöte skall hållas mellan
den 15 januari och 15 februari. Alla handlingar
skall vara inskickade senast den 18 februari. För
att få grundbidraget i medelstilldelningar (500 kr)
MÅSTE valrapport vara inskickade till regionkontoret senast den 18 februari.
Film om Hållbarhet (punkt 12)
LRF har tagit fram en film som ni har möjlighet att
visa vid ert årsmöte där LRFs hållbarhetsexpert
Jens Berggren berättar om den svenska hållbara
livsmedelsproduktionen. Klicka HÄR för att
komma till Youtube och filmen. Tid: ca 2,5 min.
Konstituering
För att kunna skicka in valrapporten i tid bör
styrelsen konstitueras direkt efter att årsmötet
avslutats.
Kallelse till årsmötet skall enligt stadgarna vara
medlemmarna tillhanda senast en vecka före
årsmötet. Beställning av måste ske senast 15
arbetsdagar innan den ska vara hos medlemmen
och görs via Utskick och layout.

Beställning av årsmöteskallelse:

• Beställ utskick – till formulär
Kallelsen är ett brevkort och det går inte att bifoga
extrablad.
Digitalt möte
För de lokalavdelningar som vill erbjuda digitalt
deltagande för sina årsmöten så måste ni ange i era
beställningar, se ovan, till Utskick och layout, att
ni önskar en teamslänk/telefonnummer till ert
årsmöte. Instruktioner för uppkoppling finns på
kallelsen.
Stadga för lokalavdelning
Mandattiden för ledamöter i styrelsen beslutas av
lokalavdelningen, antingen på ett eller på två år.
Stadgan finns på hemsidan.

Hela kompetensen/val till styrelse
För att ta tillvara HELA KOMPETENSEN är det
viktigt att välja män, kvinnor och ungdomar till
lokalavdelningens styrelse. Styrelsen bör kontakta
valberedningen för att diskutera hur målsättningen
ska uppnås.
Valberedningen
Det är viktigt att sammankallanden i valberedningen informeras i god tid om:
- avgående styrelseledamöter
- regler för arvoden och reseersättningar
- övriga val. OBS! Kom ihåg flyghavregrupp/flyghavreansvarig.
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen fylls i digitalt via
hemsidan – OBS! Fylls i före valrapporten.
Aktiviteter som har skickats ut via LRF registreras
automatiskt i verksamhetsberättelsen.
Valrapport
OBS! Logga in på Registrera valrapport och lägg
in uppgifterna.
Det är bara en (1) ledamot i styrelsen som ges behörighet att fylla i valrapporten digitalt (man kan
inte vara nyvald). Instruktion finns på hemsidan.
Var noga med att alla valda personer är medlemmar, anges med adress, personnummer, e-post och
telefonnummer, i första hand mobil. Kontrollera de
förtryckta telefonnumren och e-postadresserna
eftersom det inte görs någon automatisk ändring.
OBS! Det är speciellt viktigt att mobilnummer och
e-post anges för nya förtroendevalda.
Aktivitetsbidrag
Registrera er verksamhetsberättelse omgående,
efter årsmötet, senast den 18 februari. Detta görs
digitalt via hemsidan Mitt LRF. I verksamhetsberättelsen anger ni de aktiviteter som ni har
haft under 2020. Detta är nödvändigt för att
avdelningen ska få aktivitetsbidrag. Stödet för
aktiviteter är 400 kr. Inget stöd utgår för styrelsemöten. Skall rätt belopp betalas ut måste verksamhetsberättelsen vara inskickad senast den 18
februari. Utöver aktivitetsbidraget utgår ett grundbidrag på 500 kr och 15 kronor per medlem, samt
500 kr för de fullmäktige som deltar på regionstämman.
Frågor: Claes Kullman, 010-18 44 228,
claes.kullman@lrf.se

Fullmäktige till LRF Skånes regionstämma
Lokalavdelningens ordförande och kommungruppens ordförande är självskrivna fullmäktige
vid LRF Skånes regionstämma.
Antal fullmäktige utses enligt nedan
• 1–199 = lok.avd.ordförande
• 200–299 = lok.avd.ordförande
+ ett fullmäktige.
• 300 och fler = lok.avd.ordförande
+ 2 fullmäktige.
OBS! Minst en ersättare skall väljas. Ni kan fylla i
fullmäktige och ersättare på valrapporten.
LRF Skånes stämma hålls torsdagen den 25
mars, digitalt. Mer information kommer under
våren 2021.
Sammanläggning av lokalavdelningar
Kontakta Jan Hultgren, 010-18 44 316. Vid sammanläggning finns en speciell föredragningslista.
Beslut om sammanläggning måste framgå i
kallelsen till årsmötet.
Föredragshållare
LRF Skånes styrelse, ungdomsstyrelsen och personalen deltar gärna digitalt på era årsmöten.
Silvernål
Förtjänsttecknet kan endast delas ut till
medlemmar. Medlemmen skall ha lagt ned ett
omfattande och oegennyttigt arbete i lokalavdelningen, kommungruppen eller regionförbundet
och därigenom gagnat de gröna näringarna.
Att ha innehaft uppdrag under lång tid är i sig inte
kvalificerande för att få utmärkelsen. Endast
förtroendevalda som utfört insatser betydligt
utöver det vanliga kan belönas med silvernålen.
Sänd in skriftlig ansökan, finns på hemsidan, med
uppgift om uppdrag och tid för dessa, ca 14 dagar
före tänkt utdelning. Ansökan: LRF Skåne,
Friluftsvägen 2, 243 30 Höör eller till
claes.kullman@lrf.se
Gröna hjärtat
Gröna hjärtat är en hedersutmärkelse
till medlemmar, som exempelvis har gjort en stor
osjälvisk och medmänsklig handling. Gröna hjärtat
syftar till att uppmärksamma och belysa värdet av
medlemmars insatser och engagemang inom LRF
som folkrörelse. Till skillnad från hedersutmärkelsen Silvernålen, så är det lokalavdelningen själv
som förfogar över vem som ska tilldelas Gröna
hjärtat. Kontakta vaktmästeriet, 010-18 44 530,
skane@lrf.se för beställning.

Motioner
Motioner sändes omgående efter årsmötet, dock
senast den 18 februari, via e-post till
skane@lrf.se eller via hemsidan eller till LRF
Skåne, Friluftsvägen 2, 243 30 Höör.
På Facebook hittar
du Vi är LRF som
är en sluten grupp
med enbart
medlemmar från hela Sverige. Här diskuteras
aktuella lantbruksfrågor. Sök Vi är LRF.
Du kan också följa LRF Skånes
Facebook-sida, gilla eller lämna en
kommentar. Sök LRF Skåne.
På Instagram kan du följa LRF
Skånes regionstyrelse och LRF
Ungdomen i Skånes styrelse. Sök LRF Skåne
(lrfskane). Här lägger ledamöterna själv ut bild och
text när de deltar vid olika möten och aktiviteter
eller har något annat viktigt och spännande på
gång. Du kan också här gilla eller lämna en
kommentar.
We Effect
Gör gärna en insamling till biståndsorganet We
Effect. Insamlat belopp, allt är lika välkommet,
kan skickas via deras hemsida, uppge LRF och
lokalavdelningens namn. Ni kan även använda
Swish 90 10 018 + uppge LRF Skåne och lokalavdelningens namn. Information om verksamheten
finns på weeffect.se.
Sammanställningar Riksförbundsstämman
och Regionsstämman
På hemsidan finns sammanställningar över de
beslut som fattades på Riksförbunds- och
regionstämmorna.
Till sist vill vi på LRF-kontoret tacka för gott
samarbete och många fina kontakter under 2020.

Vi önskar en God Jul och ett Gott Nytt År.
Med LRF-hälsningar
LRF SKÅNE

Helén Rosengren - regionchef

