November 2021
Till kommungruppernas ordförande och sekreterare inom LRF Västra Götaland
För kännedom där kommungrupp och avdelning är samma (gäller ej stadgefri
lokalavdelning)

Inför kommungruppernas årsmöten 2022
Efter förra årets digitala årsmöten i kommungrupperna och nu fysiska årsmöten ute i
lokalavdelningarna är det dags att kalla till årsmöten i kommungrupperna. Vi får
verkligen hoppas att kommungruppernas årsmöten kan genomföras fysiskt så att
pandemin inte ställer hinder i vägen. Viktigt att få träffas och prata med varandra på
plats.
Kommungruppens årsmöte skall hållas mellan 15 januari och 10 februari 2022. På det öppna
årsmötet (där alla medlemmar i kommunen har rösträtt) väljs kommungruppsordförande och
styrelse samt kommunens fullmäktige till regionstämman onsdagen den 23 mars (Vara
Konserthus).

Samlingsannons kommungruppernas årsmöten
Enligt stadgarna ska en annons i Land Lantbruk användas.
Vi kommer att göra en samlingsannons (som tidigare år) i Land Lantbruk fredagen den 14
januari 2022 och därför behöver vi ha in underlag med datum, tid, plats/digitalt och ev
medverkande på kommungruppens årsmöte till anna.lena.holm@lrf.se eller 010-184 41 69
senast torsdagen den 16 december (pga av jul och nyårshelger har Land Lantbruk lång
pressläggningstid).

Kallelser
Annonsmanus för utskick (mejl/SMS – regionen står för dessa utskick) måste vara insänt till
LRFs Utskick & Layout https://www.lrf.se/utskick eller inringt på 010-184 40 65 senast
tre/fyra veckor innan årsmötesdatum. Årsmötet läggs in med automatik i aktivitetskalendern
på hemsidan https://www.lrf.se/mitt-lrf/aktiviteter/?regions=vastra_gotaland och Mitt i Byn i
Land Lantbruk vid beställning av utskick. (Ni måste själva i kommungruppen göra denna beställning – underlaget till annonsen i Land Lantbruk fungerar inte som beställning av utskick)
Från och med 2021 bekostas inga postala utskick gällande aktiviteter och årsmöteskallelser
för kommungrupper. Om så önskas finns möjlighet att ur kommungruppens budget sända
postala utskick.

Budget
Varje kommungrupp tilldelas 25 000 kr (5 000 kr arvode till ordförande och resterande 20 000
kr att förvalta till sin verksamhet). Därutöver sex kronor per huvudmedlem, per den 31/12 året
innan.

Handlingar kommungruppens årsmöte
Från stadgarna ”5 § Kallelse till årsmöte skall ske genom annons i medlemstidningen Land
Lantbruk senast en vecka före mötet. Övriga handlingar, så som årsberättelse, valberedningens förslag och eventuella motioner, skall finns tillgängliga senast en vecka före mötet på
kommungruppens hemsida.”
Mejla mig årsberättelse, valberedningens förslag och ev inkomna motioner så lägger jag in
dessa på kommungruppens hemsida www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/vastragotaland/kommungrupper-i-vg/.
Valrapport och medlemslista inför kommungruppernas årsmöten hämtas under ”Mina uppdrag” https://www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/.
Mejl har sänts till samtliga valberedningsledamöter med registrerad mailadress. Valberedningsledamot från största avdelning i kommunen är sammankallande.

Förslag på medverkande
Styrelseledamöter och personal medverkar gärna på kommungruppernas årsmöten. För
kontaktuppgifter se här www.lrf.se/om-lrf/kontakta-oss/regionkontor/vastra-gotaland/.
Yvonne Kjell, yvonne.kjell@vgregion.se och Bo Grenabo Tapper, bo.tapper@vgregion.se,
från Naturbruksförvaltningen ställer också gärna upp och medverkar på era kommungruppsårsmöten.

Efter årsmötet
Valrapport och ev motioner skall vara regionstyrelsen tillhanda senast den 15 februari 2022 på
adress vastragotaland@lrf.se eller LRF Västra Götaland, Box 114, 532 22 Skara. Motion går
också att sända in under ”Mina uppdrag” på hemsidan.
Valrapport hämtas och fyllas i under ”Mina uppdrag” på hemsidan https://www.lrf.se/mittlrf/mina-uppdrag/.

Samlad information
All information om kommungruppernas årsmöten finns samlat här www.lrf.se/mittlrf/regioner/vastra-gotaland/aktuellt-arbete/arsmoten-och-regionstamma/arsmotelokalavdelning-kommungrupp/.
Har du frågor eller problem? Ring eller mejla omgående!
Anna-Lena Holm
LRF Västra Sverige
010-184 41 69 eller anna.lena.holm@lrf.se

