Hej,
Hösten är på ingång och det är dags att planera för årsmöte i er LRF lokalavdelning.
Årsmötessäsongen blir även i år lite speciell på grund av pandemin, men planen är att
genomföra årsmöten som vanligt fast med hänsyn till Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Från och med den 29 september kan de allra flesta svenskar återgå till ett
mer normalt liv igen. Restauranger, idrotts- och kulturevenemang slipper begränsa antalet
besökare. Trots lättnaderna tänk på: god handhygien, att hålla avstånd och stanna hemma om
du har förkylningssymtom. Aktuell information finns på folkhälsomyndighetens hemsida
www.folkhalsomyndigheten.se samt LRFs hemsida där våra riktlinjer uppdateras löpande
www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/Covid-19-riktlinjer-2021-LRF/
Det finns möjlighet att beställa digitala årsmöten för den som önskar, detta görs via Utskick &
Layout när ni beställer ert utskick. Här hittar du info för att beställa ditt utskick (digitalt
och/eller fysiskt): www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/bestall-utskick
Alla dokument och underlag som du behöver inför årsmötet med lokalavdelningen
ligger samlade på LRFs hemsida. Gå in på www.lrf.se/arsmote och välj ”LRF
Södermanland”. Där finns bland annat: Föredragningslista, protokollmall, mall för
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, information om utmärkelserna Silvernålen och
Gröna Hjärtat, samt länkar till att lämna in valrapport, verksamhetsberättelse med mera.
Med detta brev får du som lokalavdelningsordförande
• Brev och checklista inför/efter årsmötet
• Medlemsantal per den 30/6 som styr antal fullmäktige till regionstämman 10 mars 2022
Du behöver inte skicka in några dokument till kontoret efter årsmötet. Det enda obligatoriska
är att registrera valrapport samt verksamhetsberättelse digitalt. Registrerad valrapport och
verksamhetsberättelse senast den 15 december är ersättningsgrundande (aktivitetsersättning).
När du registrerar valrapport och verksamhetsberättelse behöver du som förtroendevald logga
in med lösenord eller BankID, via ”Mina uppdrag”.
Gå in på www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/ för information och inloggning.
Har du frågor? Kontakta oss gärna!
Karin Madsen Wessman
tel. 010-184 43 47 eller karin.madsen.wessman@lrf.se
alternativt LRF Utskick och Layout via e-post:
inbjudan@lrf.se eller tel. 010-184 40 65.

Checklista inför och efter årsmötet:
Klart 

Före årsmötet:
Bestäm datum för
lokalavdelningens
årsmöte

Årsmötet ska hållas någon gång mellan
15 oktober – 30 november

Planera

Planera årsmötet med din styrelse i tid. Vill ni bjuda in
någon talare? Tips till verksamhetsåret hittar ni här
www.lrf.se/mitt-lrf/fortroendevald/mittuppdrag/lokalavdelning/tips-pa-aktiviteter-ilokalavdelningar/ Hör med din kommungrupp för att få en
rapport om kommungruppens verksamhet.
Har ni frågeställningar ni behöver bolla med någon,
kontakta regionkontoret.

Årsmöteskallelse
Beställ fyra veckor innan
årsmötet.

Beställ kallelse via e-post inbjudan@lrf.se
telefon: 010-184 40 65 eller
webben: www.lrf.se/utskick

Nomineringar att
förbereda

Gröna hjärtat är en hedersutmärkelse att dela ut på årsmötet.
Underlag och kriterier hämtas på www.lrf.se/arsmote och
välj ”LRF Södermanland”. Skicka namn och nominering
till: karin.madsen.wessman@lrf.se senast två veckor innan
mötet för att beställa ert Gröna hjärta.

Motioner och skrivelser

Uppmana gärna medlemmarna att vara med och påverka
LRFs verksamhet genom att skriva motioner till årsmötet.
Här finns information till motionsskrivning
www.lrf.se/mitt-lrf/engagera-dig-och-paverka/att-skriva-enmotion/
Under hela året finns möjligheter att göra regionskrivelser
från lokalavdelningen till regionstyrelsen.

Att ta med till mötet

•

•

•

•

Alla handlingar du behöver till årsmötet finns att
hämta på www.lrf.se/arsmote och välj ”LRF
Södermanland”
§10f i föredragslistan: Ny formulering sedan 2019
som tydliggör att funktioner i kommungruppen väljs
på kommungruppens årsmöte. Lokalavdelningens roll
är att nominera personer till dessa val. Mer info se
kommungruppens arbetsordning på
www.lrf.se/arsmote och välj ”LRF Södermanland”.
§12 i föredragningslistan: Temapunkt: Ett LRF för
alla
- Se särskild instruktion på www.lrf.se/arsmote och
välj ”LRF Södermanland”.
Verksamhetsberättelse, medlemslistor och valrapport
kräver inloggning via:
www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/

Klart 

Efter årsmötet:
Valrapport
Obligatoriskt.
Senast 15/12

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

Fullmäktige till
regionstämman
den 10 mars 2022

Valda fullmäktige till regionstämman ska anges i
valrapporten. Tänk på att ange såväl ordinarie som
ersättare. Bifogat finns en lista med antal medlemmar per
lokalavdelning. Ni väljer en fullmäktig för varje påbörjat
50-tal medlemmar. Denna lista har även skickats till
sammankallande i valberedningen.

Obligatoriskt.
Senast 15/12
Verksamhetsberättelse
Obligatoriskt.
Senast 15/12

Fyll i digitalt på www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/
Verksamhetsåret är mellan 1 oktober - 30 september.

Motioner och skrivelser
Valfritt
Senast 15/12

Motioner och skrivelser antagna av årsmötet skickas till
karin.madsen.wessman@lrf.se från lokalavdelningens
ordförande.

Verksamhetsplan
Valfritt

Fyll i digitalt på www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/
Verksamhetsåret är mellan 1 oktober - 30 september.

Nominering
LRFs Silvernål
Valfritt
Senast 15/12

Underlag och kriterier hämtas på www.lrf.se/arsmote och
välj ”LRF Södermanland”. Skicka in ev. nominering till
regionkontoret efter årsmötet. Maila till
karin.madsen.wessman@lrf.se

