Kramfors 2021-12-22

Årsmöte 2022 – LRF Västernorrland
Hej kära lokalavdelningsordförande,
Ett år går så fort och det är nu dag att planera för ett nytt årsmöte i lokalavdelningen!
Årsmötessäsongen blir även i år lite speciell på grund av pandemin, men planen är att
genomföra årsmöten som vanligt fast med hänsyn till Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Trots lättnaderna tänk på: god handhygien, att hålla avstånd och stanna
hemma om du har förkylningssymtom. Aktuell information finns på folkhälsomyndighetens
hemsida www.folkhalsomyndigheten.se samt LRFs hemsida där våra riktlinjer uppdateras
löpande www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/Covid-19-riktlinjer-2021-LRF/ Det finns möjlighet
att beställa digitala årsmöten för den som önskar, detta görs via Utskick & Layout när ni
beställer ert utskick. Här hittar du info för att beställa ditt utskick (digitalt och/eller fysiskt):
www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/bestall-utskick . Alla dokument och underlag som du
behöver inför årsmötet med lokalavdelningen
Alla dokument och underlag som du behöver inför årsmötet med lokalavdelningen
medföljer detta brev, men det finns även samlade på LRF:s hemsida. Gå in
wwwlrf.se/vasternorrland. Där finns bland annat: Föredragningslista, protokollmall, mall för
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan, information om utmärkelserna Silvernålen och Gröna
Hjärtat, samt länkar till att lämna in valrapport, verksamhetsberättelse m.m.
Valrapport och verksamhetsberättelse
Det enda obligatoriska är att registrera valrapport samt verksamhetsberättelse digitalt. Vill du
hellre skicka in det till regionkontoret finns även denna möjlighet kvar. Registrerad valrapport och
verksamhetsberättelse senast den 18 februari är ersättningsgrundande (aktivitetsersättning). När
du registrerar valrapport och verksamhetsberättelse behöver du som förtroendevald logga in med
lösenord, via ”Mina uppdrag”. Gå in på www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/ för information och
inloggning.
Studieförbundet Vuxenskolan – är en viktig resurs för oss (LRF är en av grundorganisationerna
bakom SV) som vi bör nyttja bättre, för att inte bränna vårt eget krut för snabbt. Passa på att
kontakta dem, bjud t ex in dem till årsmötet! De kan hjälpa till med verksamhetsplanering,
marknadsföring, processledning t ex för medlemsdialog kring Framtidens folkrörelse, erbjuda

studiecirklar och mycket annat. Kontaktuppgifter till ditt lokala SV kontor hittar du här:

Kontakta oss - SV Västernorrland
Årsmöteskallelsen
Kom ihåg att vara ute i god tid för att beställa utskicket till årsmötet minst 3 veckor i förväg för
att de ska hinna med. Ni hör av er till inbjudan@lrf.se Meddela gärna mona.thorsson@lrf.se när
ni kommer att ha mötet och hör av er så fort som möjligt om ni vill att någon från kontoret eller
regionstyrelsen ska delta.
Efter årsmötet
Motioner och valrapport plus verksamhetsberättelse ska skickas in snarast efter årsmötet. Senast
18 februari 2022. Enklast görs detta via; Skicka motion eller skrivelse - LRF
Regionstämma
LRF Västernorrland regionstämma kommer att äga rum fredagen den 25 mars på Parkaden i
Härnösand. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Se även LRFs hemsida; Fortsatt
coronaansvar och sunt bondförnuft - LRF samt kommande information om regionstämman lite
längre fram i tid.
Kom ihåg att ni har ju möjligheten att föreslå och själv utdela:
•

LRFs gröna hjärta kan ni i avdelningen utdela själva på årsmötet kriterier är att personen
har gjort en stor osjälvisk och medmänsklig handling. Utmärkelsen syftar till att
uppmärksamma och belysa värdet av medlemmars insatser och engagemang inom LRF
som folkrörelse.

Har du frågor? Kontakta oss gärna! LRF Västernorrland
Mona Thorsson 010-184 44 49 mona.thorsson@lrf.se
alternativt LRF Utskick och Layout via e-post: inbjudan@lrf.se eller tel.010-184 40 50

God Jul
&
Gott Nytt År!
Önskar LRF Västernorrlands regionstyrelse samt
personal

Checklista inför och efter årsmötet
Tidpunkt
Aktivitet
Bestäm datum för
lokalavdelningens
årsmöte
Årsmöteskallelse

Årsmötet ska hållas någon gång mellan datumen
15 januari – 15 februari
Medlem ska ha fått kallelsen senast en vecka innan
årsmötet. Lokalavdelningen får hjälp med utskick av
LRFs Utskick & Layout. Tänk på att de måste ha
underlaget tillhanda senast 14 arbetsdagar innan ni
önskar att medlemmen ska få kallelsen i brevlådan
(skickas med B-post). Är det kort om tid, måste
kallelsen gå med A-post=merkostnad.
Kontakt: inbjudan@lrf.se tel: 010-184 40 65
Länk till beställningsformulär finns här!

Planera

Planering är A och O. Planera årsmötet med din
styrelse i tid. Vill ni bjuda in någon talare e t c? Ta
kontakt med ditt regionkontor alternativt ditt lokala
SV kontor för tips och idéer.

Genomförandet

Läs igenom handlingar och förbered dig för punkt
12. Ta kontakt med kommun-grupprepresentant och
förbered även för en rapport.

Motioner och skrivelser

Uppmana gärna medlemmarna att vara med och
påverka LRF:s verksamhet genom att skriva
motioner till årsmötet. Här finns lathund till
motionsskrivning http://www.lrf.se/mittlrf/engagera-dig-och-paverka/att-skriva-en-motion/
Passa även på att delta i årets motionsskola;
Motionsskolan - steg I - LRF

Klart 

Senaste datum att lämna in motioner och
skrivelser är fredagen den 18 februari
Observera att det är lokalavdelningens och LRF
Ungdomens årsmöte som har motionsrätt och inte
enskilda medlemmar. Motionerna måste ha
behandlats på årsmöte för att kunna behandlas på
regionstämman
Valrapporter

Direkt efter årsmötet ska valrapporten (med alla
förtroendevaldas namn och medlems- eller
personnummer) skickas in digitalt. Valrapporten
ska vara inskickad senast 18 februari.

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse skall vara inskickad senast;
18 februari. Verksamhetsberättelsen är grund för
aktivitetsstöd, kommer verksamhetsberättelsen in
senare än angivet datum betalas inte aktivitetsstöd ut.

Val av
Väljs vid lokalavdelningsårsmötet.
kommungruppsledamöter
- Västra Medelpad väljer två till Sundsvalls
kommungrupp samt tre personer att utgöra
kommungrupp för Ånge kommun,
- lokalavdelningar i Sundsvalls kommun väljer
två ledamöter,
- Härnösand och Timrås lokalavdelningar
utgör också kommungrupp,
- Örnsköldsviks, Sollefteå och Kramfors
kommungrupper väljer en ledamot, BoteåStyrnäs väljer en ledamot till Sollefteå och en
till Kramfors.
Nominering
LRF:s Silvernål

Skicka in ev. nominering till regionkontoret direkt
efter årsmötet!

Övriga nomineringar och
utmärkelser

Gröna hjärtat är en av LRF hedersutmärkelse. Läs
mer i separat dokument. Kontakta
mona.thorsson@lrf.se om du vill dela ut ett Grönt
Hjärta.

Fullmäktige till
regionstämman

Varje lokalavdelning väljer en fullmäktige per
påbörjat 100-tal medlemmar. Ordförande är inte
självskriven, utan väljs i så fall som fullmäktige.
Valda fullmäktige. Valda fullmäktige ska anges i
valrapporten. Tänk på att ange såväl ordinarie som
ersättare. Medlemmar som inte är valda till
fullmäktige vid lokalavdelningarnas årsmöte

kommer inte att kunna vara fullmäktige vid
regionstämman.
Regionstämman

Sker den 25 mars Parkaden i Härnösand

Dokument som kan behövas inför årsmötet med lokalavdelningen ligger samlade på LRF:s
hemsida. Gå in på www.lrf.se/arsmote vidare till Jämtland. Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer, aktuell info hittar du här!

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.

•

Mallar för att skriva verksamhetsberättelse.

•

Mallar för verksamhetsplan.

•

Instruktion för hur den digitala valrapporten fylls i.

•

Information om LRF:s nya hedersutmärkelse Gröna hjärtat

•

Checklista för överlämning till ny styrelse.

Har du frågor?
Kontakta lokalavdelningsansvarig på regionkontoret mona.thorsson@lrf.se
eller LRF Utskick & Layout via e-post:
inbjudan@lrf.se eller tel 010-184 40 65

