Till valda fullmäktige och för kännedom till valda ersättare, valberedning, beredningsutskottet,
revisorer, NOS, LRF Ungdomen, stämmopresidiet, regionstyrelsen.

Kallelse till LRF Värmlands stämma 2020
lördagen 4 april 2020 kl 10.00
Stämmoprogram
09.00 - Digitala mötet öppnar. Fullmäktige kan ansluta sig enligt instruktion
09.45 - Fullmäktigeanmälan ska vara gjord enligt instruktion.
10.00 - Stämman startar
12.30 - Stämman avslutas.
Dagen innan mötet, skickas en länk ut till valda fullmäktige och ersättare.
Röstning och registrering sker via mobiltelefon och SMS.
Vill ni i lokalavdelningen samlas för att koppla upp er tillsammans är det helt okej.
Med i denna kallelse hittar ni en instruktion till hur mötet kommer att gå till.
Information och kallelse finns även på hemsidan, se länk https://www.lrf.se/mittlrf/regioner/varmland/aktuellt-arbete/arsmoten-och-regionstamma/regionstamma2020/
Vid frågor vänligen kontakta:
Yvonne Andersén, 073-060 35 17
Erik Evestam, 070-288 99 95
Ulrika Bertilsson, 072-247 16 11

Dagordning vid ordinarie årsstämma den 4 april 2020
Fullmäktige registrerar sig i röstlängden via SMS, se instruktion.
1. Stämman öppnas av regionförbundets ordförande Patrik Ohlsson kl. 10.00.
2. Val av presidium vid stämman.
a) ordförande, valberedningen föreslår Stina Höök, Säffle.
b) vice ordförande, valberedningen föreslår Ola Persson, Västra Ämtervik.
c) styrelsen anmäler stämmo- och protokollssekreterare Birgit Jönsson, LRF.
d) protokolljusterare och rösträknare för stämman.

…………………………………………………………..

……………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………….

3. Fastställande av röstlängd. Fullmäktige skall anmäla sig innan stämman börjar och
stämman tar ställning till om denna anmälningslängd kan utgöra röstlängd.
4. Godkännande av föredragningslista.
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning. Kallelse skall enligt stadgarna finnas
tillgänglig senast 14 dagar före stämman. Riksförbundsstyrelsen har beslutat med
anledning av Coronaviruspandemin att ordinarie regionstämma får hållas även under
april månad 2020. Normalt skall stämman ha hållits 31 mars.
Kallelse till stämman har funnits på hemsidan sedan 20 mars 2020.
Samtliga från lokalavdelningarna inrapporterade fullmäktige har den 20 mars 2020 erhållit
personlig kallelse med e-post och sms.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019
(bilaga, anses föredragen i och med att info skickats ut digitalt, postalt och finns på hemsidan)
7. Revisorernas berättelse, Marie Larsson
8. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2019.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2019.
10. Beslut om arvoden.
När det gäller fasta arvodet till regionstyrelsen. Förslag till beslut
att

följa riksförbundsstyrelsens beslut enligt följande

Regionordförandens arvode för 2020 skall utgöras av inkomstbasbeloppet 66 800 kr
gånger 1,25 + 3,50 kr x medlemstalet vid verksamhetsårets slut. Ett fast årsarvode till
övriga ledamöter i regionstyrelsen utgår med ett belopp motsvarande
regionordförandes att disponera för ersättningar efter beslutad arbetsfördelning.
samt när det gäller rörliga arvoden
att

följa riksförbundsstämmans beslut för dagarvoden och reseersättningar.

11. Beslut om antal ledamöter i regionstyrelsen.
Valberedningen föreslår stämman besluta
att

styrelsen skall bestå av 8 (åtta) ledamöter.

12. Val av styrelseledamöter – mandattid 1 år.
Valberedningen föreslår stämman besluta att till styrelse för LRF Värmland till och
med ordinarie stämma 2021 välja:
Lars-Johan Lander, Väse
Anna Ramebäck, Östra Ämtervik
Patrik Ohlsson, Kil
Kikki Ahlstedt Karlsson, Kil
Torbjörn Olsson, Gunnarskog
Kajsa Edbom, Vike
Erik Forsberg, Kil
Daniel Andersson, Charlottenberg

omval
omval
omval
omval
omval
omval
omval
nyval

13. Val av regionförbundets ordförande bland styrelseledamöterna – mandattid 1 år.
Valberedningen föreslår stämman besluta
att

till ordförande för LRF Värmland till och med stämman 2021 omvälja
Patrik Ohlsson, Kil.

14. Val av förtroendevalda revisorer jämte suppleanter – mandattid 1 år.
Valberedningen föreslår stämman besluta
att

utse revisorer till och med stämman 2021 enligt följande:
Ordinarie
Anders Söderberg, Västra Ämtervik
Marie Larsson, Ölme

nyval
omval

Suppleanter
Dag Nyström, Likenäs
Elisabeth Ornstein Axelsson, Gunnarskog

omval
nyval

15. Val av 4 fullmäktige jämte ersättare till riksförbundets stämmor.
Valberedningen föreslår stämman besluta
att

som ordinarie fullmäktige till LRFs riksförbundsstämmor fram till och
med regionstämman 2021 utse
Patrik Ohlsson, Kil
Kikki Ahlstedt Karlsson, Kil
Erik Forsberg, Kil
Torbjörn Olsson, Gunnarskog
samt
att som suppleanter i turordning utse
Kajsa Edbom, Vike
Anna Ramebäck, Östra Ämtervik
Lars-Johan Lander, Väse
Daniel Andersson, Charlottenberg

16. Val av ledamöter i valberedningen till och med 2021 års ordinarie regionstämma.
Nuvarande valberedning har haft följande sammansättning:
Torbjörn Axelsson, Säffle (sammankallande)
Lisbeth Svensson, Ekshärad
Lars Aronius, Glava
Ingmar Olsson, Karlskoga
Cecilia Leibring, Forshaga
Valberedningen skall enligt stadgarna bestå av mellan fem och nio ledamöter.
Beredningsutskottet inför stämman 2020 föreslår stämman besluta om en
valberedning med fem ledamöter enligt följande för att bereda val inför 2021 års
ordinarie regionstämma:
Ingmar Olsson, Alkvetterns Herrgård, Karlskoga
Lisbeth Svensson, Basterud Där Sör, Ekshärad
Cecilia Leibring, Älvgatan 5, Forshaga
Christine Didriksson, Överud Norgården 1, Borgvik
Jonas Kervén, Skog Åsen 1, Brunskog

omval
omval
omval
nyval
nyval

Förslag till valberedningens sammankallande Ingmar Olsson, Karlskoga.
17. Val av tre ledamöter (skall enligt stadgarna vara fullmäktige på regionstämman
2020) i beredningsutskottet inför 2021 års ordinarie stämma.

Nuvarande beredningsutskott (som enligt stadgarna skall väljas bland stämmans fullmäktige)
valt av regionstämman 2019, har utgjorts av Lisa Värnefors Borell, Torp Flygeln, Långserud,
Christian Hidén, Forsviks Säteri, Säffle, Per-Olov Ålander, Stora Årbotten Västra Nytomta,
Gunnarskog, som sammankallande.
18. Behandling av de 14 inkomna motionerna (tidigare utskickad stämmobroschyr)
19. Övriga ärenden framförda i stadgeenlig ordning.
Frågor får väckas om minst 2/3 av de röstberättigade samtycker.
20. Stämman avslutas.

