December 2021
Till ordförande, sekreterare och kassör inom LRF Värmlands LRF-avdelningar

Snart dags för årsmöten i lokalavdelningen!
Nu är vi inne i december och det börjar bli dags att förbereda lokalavdelningens årsmöte.
Enligt stadgarna ska årsmötet hållas mellan 15 januari och 15 februari.

Att tänka på




Alla dokument som behövs inför årsmötet finns att hämta på www.lrf.se/arsmote. Info
finns även på LRF Värmlands hemsida www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/varmland/.
Följ bifogad checklista för att förenkla arbetet.
För beställning av utskick (mejl och SMS) se www.lrf.se/utskick. Tänk på att vara ute i tid
med beställning av kallelse (fyra veckor innan årsmötet) för att få med kallelsen på Mitt i
Byn i Land Lantbruk.

Att tänka på vid planeringen av årsmötet






Inbjudan – Gör den lockande. Ange plats och start- och sluttid. Berätta också om det
bjuds på mat och om eventuell föreläsare.
Platsval – Byt gärna lokal från år till år. Kolla till exempel med bank och företag.
Föreläsare – Välj gärna någon som attraherar fler än dem som brukar komma på
årsmötet.
Val av fullmäktige till regionstämman – Varje lokalavdelning skall representeras av
ordföranden i lokalavdelningen samt en fullmäktig för varje påbörjat 100-tal medlemmar.
Coronapandemin – Följ LRFs info på www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/Covid-19riktlinjer-2021-LRF/.

Regionstämma 2022
Regionstämman kommer att hållas lördagen den 26 mars på Selma Spa, Sunne. Information
om tider och upplägg meddelas senare.

Kontaktpersoner i regionstyrelsen för lokalavdelningar
Regionstyrelsen har fördelat avdelningarna mellan sig. Inför kommande årsmötesperiod,
kommer de kontakta er för att bjuda in sig till ert årsmöte, om det passar. Ni får gärna
kontakta dem www.lrf.se/om-lrf/kontakta-oss/regionkontor/varmland/ redan nu om ni vet
datum för ert årsmöte eller om ni har något annat som ni vill lyfta.

Frågor
Har du frågor eller behöver hjälp kontakta
Yvonne Andersén
LRF Västra Sverige
010-184 45 43 eller
yvonne.andersen@lrf.se

Anna-Lena Holm
LRF Västra Sverige
010-184 41 69 eller
anna.lena.holm@lrf.se

Bilagor:




Checklista
Stoppdatum för Mitt i Byn
Styrelsens kontaktpersoner med lokalavdelningarna

Lokalavdelningarnas aktivitetsersättningar i sin
helhet





15 kr/medlem (per 31/12 året innan utbetalning)
500 kr/inskickad valrapport
1 500 kr/aktivitet som annonseras i Mitt i Byn Observera att enbart de aktiviteter som finns med i Mitt i
Byn genererar aktivitetsersättning!
500 kr för varje ny värvad medlem som rapporterats till
LRFs Medlemsservice med angiven kod 1805

