Till ordförande, sekreterare och kassör i lokalavdelningen

Årsmöte 2021 - för lokalavdelningar inom LRF Värmland
Lokalavdelningarnas årsmöten med anledning av FHMs skärpta rekommendationer
Vi är mitt i årsmötessäsongen, en tid då vi i vanliga fall brukar mötas i en bygdegård, lokal konferensanläggning
eller i ett församlingshem. I år är ett speciellt år med covid-19 och en världsomspännande pandemi och många
frågor och funderingar väcks kring hur man ska gå till väga med sitt årsmöte speciellt med tanke på de skärpta
restriktionerna som kommit. Här följer några av de frågor vi tror att ni funderar över och svar kring vad som
gäller.
Längre ner i texten hittar du också tips och resurser kring digitala möten, tex vid val och personval.
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2020/11/lokalavdelningarnas-arsmoten/
Registrering av valrapport, verksamhetsberättelse och ev motioner – senast den 19 februari 2021
Teamsutbildning inför digitalt årsmöte den 11 jan kl 18.30
En utbildning för er förtroendevalda genomfördes den 11 januari 2021, utbildningstillfället spelades in så ni som
vill repetera eller om ni missade tillfället kan ta del av inspelningen här https://youtu.be/ZfRIKnNqOlA
Ny policy från den 1 nov 2020 – inga postala utskick
Under 2020 beslutade styrelsen för LRF Värmland om inga postala utskick för kallelser/inbjudningar. LRF
Värmland står för annons i Mitt i byn (Land Lantbruk), SMS, mail samt läggs ut på kalendariet.
Vill avdelningen ha ett postalt utskick till sina medlemmar får avdelningen själv stå för kostnaden för det postala
utskicket genom avdrag på aktivitetsersättningen. Aktivitetsersättningen * höjdes (motsvarande portokostnaden
föregående år) till 1 500 kr per aktivitet (gäller ej årsmöte som är stadgebundet) som finns med i Mitt i byn.
Regionstämman Värmland 16 mars 2021(kväll)
Mer detaljerad information om tider och program kommer framöver.
Notera att du inte behöver skicka in några dokument postalt till kontoret efter årsmötet. Registrering av valrapport
görs under ”Mina uppdrag”. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan görs även här. Även ev motioner kan
sändas in under ”Mina uppdrag”.
Webbutbildning för nya förtroendevalda finns här

https://www.lrf.se/mitt-lrf/fortroendevald/utbildning-for-fortroendevald/
Har du frågor eller problem, hör av dig!
Yvonne Andersén
LRF Västra Sverige
tel: 010-18 44 543 eller på yvonne.andersen@lrf.se

Checklista inför och efter årsmötet 2021
Före årsmötet

Klart

Bestäm datum

Årsmötet ska enligt stadgarna hållas mellan den 15 januari och 15
februari.

Antal fullmäktige
till regionstämman

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

Planera och
informera
valberedningen

Planera årsmötet med din styrelse i tid.
- Ta kontakt med valberedningen så de är förberedda
- bjud in kommungruppen att delta och lämna rapport.
- boka in gästföreläsare, reg.styrelsen eller personal
- ev bjuda in LRF Värmlands hållbarhetsambassadörer Kajsa
Lander 070-2208032.

Årsmöteskallelse
Beställ fyra veckor
innan årsmötet

I första hand via webben:
www.lrf.se/mitt-lrf/fortroendevald/bestall-utskick/
Kontakt: 010-18 44 065 eller inbjudan@lrf.se
OBS – Regionen betalar inga postala utskick.

Motioner och
skrivelser

Uppmana gärna medlemmarna att påverka LRF:s verksamhet genom att
skriva motioner eller skrivelser till årsmötet.
Ladda ner lathund till motionsskrivning: https://www.lrf.se/mittlrf/engagera-dig-och-paverka/att-skriva-en-motion/
Motioner/skrivelser från medlemmar kan skickas in till
lokalavdelningen (ligger bakom inloggning) https://www.lrf.se/mittlrf/mitt-medlemskap/

Gröna hjärtat hedersutmärkelse

Gröna hjärtat är en hedersutmärkelse att dela ut på årsmötet. Underlag
och kriterier hämtas på www.lrf.se/arsmote

Ta med till mötet

Beställ Gröna hjärtat från regionkontoret i god tid.
Alla handlingar till årsmötet finns på www.lrf.se/arsmote
Verksamhetsberättelse, medlemslistor och valrapport kräver inloggning
via: www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/

Instruktioner/tips
Hållbarhetsquiz

Syftet med hållbarhetsquizet är att LRFs lokalavdelningar och
medlemmar ska få en bild av LRFs klimat- och hållbarhetsarbete, men
framförallt få en ökad kännedom om allt bra och positiv det gröna
näringslivet bidrar med.
Instruktioner, quizet finns att hämta på www.lrf.se/arsmote
Läs gärna mer om LRFs klimat-och hållbarhetsarbete på
www.lrf.se/klimat

VÄND

Efter årsmötet:
Motioner och
skrivelser
senast 19/2

Klart

Ev motioner ska vara regionen tillhanda senast 19/2 och skickas in via ”
Mina uppdrag” www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/
Motioner som kommer in till kontoret senare än detta datum kommer
behandlas som skrivelser.
OBS - Skrivelser mottages under hela året!

Valrapport
Omgående, dock
senast 19/2 (500 kr
till avdelningen)

Direkt efter årsmötet, men allra senast den 19/2
ska valrapporten rapporteras in digitalt på www.lrf.se/mitt-lrf/minauppdrag/

Verksamhetsberätte
lse

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

Nomineringar
Silvernålen
Valfritt – senast 19/2

Underlag och kriterier hämtas på www.lrf.se/arsmote

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

Skicka in ev nomineringen efter årsmötet till varmland@lrf.se eller LRF
Värmland, Köpmannagatan 2, 4tr, 652 26 Karlstad

* Lokalavdelningarnas aktivitetsersättningar fr o m 1 nov 2020
(beslut av Värmlands styrelse 200407)
Vi behåller Mitt i Byn annonserna och tar bort de postala utskicken. I övrigt vad gäller ersättningarna
kommer de att se ut så här:
•
•
•
•

15 kr/medlem (per 31/12 året innan utbetalning)
500 kr per inskickad valrapport
1 500 kr/aktivitet som annonseras i Mitt i Byn
500 kr per egenvärvad medlem som avdelningen själv rekryterar och rapporterar till LRF
Medlemsservice medlemsservice@lrf.se ihop med koden 1805, lokalavdelning – Värmland

Observera att enbart de aktiviteter som finns med i Mitt i Byn – genererar aktivitetsersättning.

Lycka till med årsmöten 2021!

