Checklista inför lokalavdelningens
årsmöte 2022 - LRF Värmland
Dokument som kan behövas inför årsmötet med lokalavdelningen ligger samlade på LRFs
hemsida. Gå in på www.lrf.se/arsmote. Info finns även på LRF Värmlands hemsida
www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/varmland/.

Aktivitet
Bestäm datum för
lokalavdelningens
årsmöte
Årsmöteskallelse

Planera

Genomförandet

Motioner och
skrivelser

Valrapporter

Motioner till
regionstämman

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan

Tidpunkt
Årsmötet ska hållas någon gång mellan 15 januari och
15 februari.
Lokalavdelningen får hjälp med kallelse av Utskick &
Layout. Tänk på att de måste ha underlaget tillhanda
runt en månad innan årsmötet för att få med kallelsen
på Mitt i Byn i Land Lantbruk. Mejl och SMS, ej
postala utskick. Kallelsen ska enligt stadgarna vare ute
hos medlemmarna en vecka innan årsmötet. Beställ din
årsmöteskallelse på webben: www.lrf.se/utskick
Kontakt: inbjudan@lrf.se eller telefon 010-184 40 65.
Planera årsmötet i tid, tillsammans med styrelsen.
Kontakta även valberedningen. Boka lokal och bjud in
gästföreläsare. Kontakta regionkontoret för tips och
idéer.
Läs igenom handlingar och förbered mötet tillsammans
med de som ska medverka. Öva i förväg, om du är
ovan och mötet ska hållas digitalt eller delvis digitalt.
Uppmana gärna medlemmarna att vara med och påverka LRFs verksamhet genom att skriva motioner till
årsmötet www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/skickamotionskrivelse-fraga/.
Direkt efter årsmötet eller senast 18 februari ska
valrapporten (med alla förtroendevaldas namn och
medlems- eller personnummer) skickas in digitalt på
www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/. Se separat instruktion för digital insändning av valrapport.
Ev motioner ska vara regionen tillhanda senast den 18
februari. Mejlas till varmland@lrf.se, postalt till LRF
Värmland, Köpmannagatan 2, 4 tr, 652 26 Karlstad
eller genom ”Mina uppdrag” www.lrf.se/mitt-lrf/minauppdrag/
Verksamhetsberättelsen fylls i på hemsidan under
www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/.
Verksamhetsplan fylls i på hemsidan under
www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/.

Klart 

Nominering
LRFs Silvernål
Övriga nomineringar
och utmärkelser
Fullmäktige till
regionstämman

Sänd eventuell nominering till regionkontoret
varmland@lrf.se senast 18 februari.
Gröna hjärtat är en hedersutmärkelse som lokalavdelningar gärna får använda. Läs mer i separat dokument.
Valda fullmäktige ska anges i valrapporten. Tänk på att
ange såväl ordinarie som ersättare. Varje avdelning
har möjlighet att sända 1 fullmäktige per påbörjat
100-tal medlemmar + ordförande räknat den 31
december 2021.Tänk på att välja flera ersättare då
ordinarie fullmäktige endast kan ersättas av på årsmötet valda ersättare.

Dokument som kan behövas inför årsmötet med lokalavdelningen ligger samlade på LRFs
hemsida. Gå in på www.lrf.se/arsmote. Klicka även vidare till LRF Värmland.
Där finns bland annat:







Föredragningslista för årsmötet och även föredragningslista att använda om sammanslagning ska ske mellan lokalavdelningar.
Mallar för att underlätta när man skriver protokoll eller ska leda mötet.
Mallar för verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.
Instruktion för hur digital valrapport och verksamhetsberättelse fylls i.
Information om LRFs hedersutmärkelse Gröna hjärtat och nominering till Silvernål
Instruktioner och checklistor

Har du frågor? 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

LRF Utskick & Layout nås via www.lrf.se/utskick, inbjudan@lrf.se eller 010-184 40 65

