Till ledamöter i kommungruppernas valberedningar med registrerad mailadress i LRFs medlemsregister Roten. För kännedom till kommungruppernas ordförande.

Dags för kommungruppernas valberedningar att börja jobba
Efter pandemi och en folkrörelse på sparlåga är det åter dags för årsmöten i LRF. Nu
har restriktionerna släppts och lokalavdelningarnas årsmötessäsong för LRF Västra
Götaland pågår för fullt. Efter jul och nyår är det kommungruppernas tur att hålla sina
årsmöten.
Kommungruppens årsmöte skall enligt stadgarna hållas mellan 15 januari och 10 februari
2022. På årsmötet (där alla medlemmar i kommunen har rösträtt) väljs kommungruppsordförande och styrelse samt kommunens fullmäktige till regionstämman onsdagen den 23 mars
på Vara Konserthus.
Ni i valberedningen är lika viktiga som styrelsen - kanske viktigare. I valberedningen får du
möjlighet att påverka valet av kommungruppens styrelse, ta fram förslag till styrelse som har
goda förutsättningar att kunna leda kommungruppen framåt! Vill ni ha tips & råd i ert valberedningsarbete? Kika in på www.lrf.se/mitt-lrf/fortroendevald/mitt-uppdrag/valberedning/
(Vänder sig till lokalavdelningen, men mycket stämmer även in på kommungruppen).
Jämställdhet är en viktig fråga för LRF, för att nå tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft inom
de gröna näringarna. Viktigt är också att alla åldrar finns representerade i styrelsen.
Kommungruppens valberedning består av valda ledamöter "Repr valbered kommun" som valdes av lokalavdelningarnas årsmöte hösten år 1 och uppdraget pågår sedan mellan 11 februari
året därpå och 10 februari år 3, d v s under nästa kommungruppsår. Så de som valdes hösten
2020 är valda i sitt valberedningsuppdrag tom 10 februari 2022. Varje lokalavdelning utser en
ledamot till kommungruppens valberedning. Stadgarna säger att den person som väljs till valberedningen från den medlemsmässigt största avdelningen i kommunen är sammankallande
för arbetet.
Du som sammankallande i valberedning bör nu, om du inte redan gjort detta, kalla ihop din
valberedning för att förbereda valen inför årsmötet. Ta också kontakt med din ordförande i
kommungruppen.

Dokument och info som behövs inför årsmötet i LRF VGs kommungrupper finns/kommer
finnas samlade på www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/vastra-gotaland/aktuellt-arbete/arsmoten-ochregionstamma/arsmote-lokalavdelning-kommungrupp/. Eller en enklare väg
www.lrf.se/arsmote och klicka på Västra Götaland.
Genom Mina Uppdrag på lrf.se hittar du uppgifter om nuvarande styrelse, valberedning och
övriga förtroendevalda i kommungruppen. Detta genom att logga in på www.lrf.se/mittlrf/mina-uppdrag/ (numera kan man logga in med BankID).
Lyckas du inte med att få fram valrapport och medlemslistor över vilka som är medlemmar
inom kommungruppen kontakta undertecknad.
Har du frågor är du också välkommen med dessa!
Anna-Lena Holm
LRF Västra Sverige
010-184 41 69, anna.lena.holm@lrf.se

