Årsmöte 2019 - för lokalavdelningar inom LRF Värmland
Till ordförande och sekreterare i lokalavdelningen
Nu är det dags att planera inför årets årsmöte i lokalavdelningen och du som förtroendevald kan
sköta mycket av administrationen kring årsmötet direkt via LRF:s hemsida under ”Mina
uppdrag” www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/ här hittar du bland annat medlemslistor,
valrapport och verksamhetsberättelse som förenklar ert arbete.
OBS! Senast 18 februari ska valrapport och verksamhetsberättelse registreras digitalt på
”Mina uppdrag” för att lokalavdelningen ska erhålla 500 kr i aktivitetsersättning.
Med detta brev får du som ordförande och sekreterare:
• Brev med checklista inför/efter årsmöte
• Hälsning från förbundsordförande Palle Borgström
Övrig info: Regionstämman Värmland 2019 hålls den 25 mars 2019, Forshaga Folkets Hus.
Har du frågor? Kontakta oss gärna!
LRF Värmland
Yvonne Andersén tel: 054-54 52 67
E-post: yvonne.andersen@lrf.se
eller LRF Organisationsservice via e-post: inbjudan@lrf.se eller tel. 08-787 52 80.

Checklista inför och efter årsmötet 2019
Före årsmötet

Tidpunkt

Bestäm datum

Årsmötet ska hållas senast den 15 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.

Klart


Valberedningen har fått ett utskick med information.
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.
Antal fullmäktige till
regionstämman

Antal fullmäktige kommer att skickas ut till er via
mail i början av januari.

Planera

Boka in medverkan från regionstyrelsen eller
regionkontoret. Låt kommungruppen lämna rapport.
Regionkontor kan också tipsa om andra
medverkande.

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 yvonne.andersen@lrf.se
senast 18 februari.

Motioner och
skrivelser

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

VÄND

Punkt 12
Medlemsdialog Framtidens
folkrörelse

Årets riksförbundsstämma beslutade att LRF ska
genomföra en bred medlemsdialog om framtidens
folkrörelse. Utgångspunkten är att tillsammans forma
en organisation som präglas av engagemang,
gemenskap, demokrati och jämställdhet. Och som
samtidigt är kraftfull och inflytelserik i förhållande till
omvärlden.
Läs mer på www.lrf.se/framtidensfolkrorelse.
Be medlemmarna enskilt svara på frågorna eller bjud
in till ett möte/del av möte för att besvara frågorna
genom process.

Att ta med till mötet

Alla handlingar till årsmötet finns på
www.lrf.se/arsmote
Verksamhetsberättelse, medlemslistor och valrapport
kräver inloggning via:
www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/

Efter årsmötet:

Motioner och
skrivelser senast 18
februari.

Motioner (motioner i word-format) skickas
lrf.varmland@lrf.se senast 18 februari.
Motioner som kommer in till kontoret senare än detta
datum kommer behandlas som skrivelser.
Postalt skickas det till
LRF Värmland, Köpmannagatan 2, 4tr,
652 26 Karlstad

Valrapport
Obligatoriskt

Direkt efter årsmötet, allra senast 18/2, ska
valrapporten (med alla förtroendevaldas namn och
medlems- eller personnummer) skickas in digitalt på
www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/

Verksamhetsberättelse
Obligatoriskt.

Fyll i digitalt på www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/
senast 18/2.

Fullmäktige till
regionstämman

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

