Stadgefri lokalavdelning
Dialog om stadgefria lokalavdelningar
LRF Västra Götaland hade under årsmötessäsongen 2017 i lokalavdelningarna en process
kring hur ska LRF VGs lokala närvaro se ut 2020. Följande frågor processades:
•
•
•
•
•
•

Vad kräver medlemmarna i form av lokal närvaro 2020?
Vad klarar organisationen?
Hur kan vi rekrytera förtroendevalda till uppdrag?
Vad innehåller ett uppdrag för en förtroendevald på olika nivåer?
Hur kan vi skapa engagemang i olika uppdrag?
Hur får vi bäst våra medlemsavgifter att verka i förtroendevaldsorganisationen i LRF
VG?
Gensvaret var att cirka tio lokalavdelningar, företrädesvis där lokalavdelningar och kommungrupper utgör samma geografiska område, var positiva till att delta i ett försök där lokalavdelningen inte längre är stadgebunden.
Regionstyrelsen diskuterade därefter frågan och nedanstående beslut togs som ett test att driva
LRF utan stadgebundna lokalavdelningar.
Styrelsen för LRF VG beslutade 24 augusti 2018
att

maximalt tio procent av avdelningarna i Västra Götaland prövar under 2018 sin
lokalavdelningsmodell fri från nuvarande stadgar om riksförbundet godkänner detta.

Nyckelord är utveckling och framtid. Det ska etableras ett enklare ansökningsförfarande för
de avdelningar som vill utveckla sin lokala närvaro i nya former. Avdelningarna gör sitt ställningstagande under höstens årsmöten.








Frågan om att lägga avdelningen utanför stadgekraven under försöket 2018-2021 skall
tydligt framgå av föredragningslistan till årsmötet och för att träda i kraft bifallas med
enkel majoritet av de röstande medlemmarna på årsmötet.
Om så beslutas skall inga val genomföras på årsmötet, endast en kontaktperson för
lokalavdelningen.
Det åligger regionstyrelsen att kalla till årsmöte 2021.
Lokalavdelningens kassa sätts under försöksperioden in på en särskild kostnadsbärare på
kostnadsställe 040 i Lantbrukarnas Ekonomi AB, LRF Västra Götaland, kst 040.
Lokalavdelningens medlemmar kan under försöksperioden höra av sig till regionkontoret
för att ordna utskick till medlemsaktiviteter under LRFs varumärke på regionens bekostnad samt även erhålla direkt stöd för sådan aktivitet, till t ex bidrag till lokalhyra, motsvarande det aktuella aktivitetsstödet till lokalavdelningar i regionen.
Ledamot till kommungruppens valberedning som enligt stadgarna väljs på årsmötet får ersättas med att kommungruppen via sin sida på LRF Västra Götalands hemsida tydligt berättar vilka som ingår i valberedningen så att dessa lätt kan nås av medlemmarna.

Vid sammanträde med regionstyrelsen för LRF VG 16 september 2020 beslutade styrelsen att
förlänga testperioden i tre år till 2024.

Praktiskt
Tanken att regionförbundet förvaltar pengarna (utan kostnad). Pengarna kommer att ligga
orörda på regionförbundets konto tills nytt beslut tas om tre år.
När någon gjort ett utlägg för en aktivitet som ex vis fika eller lokal så ska kvittot skickas till
mig så ordnar jag med utbetalning. Har medlemmarna i det området tänkt någon större
aktivitet som kostar mycket pengar bör man stämma av med regionstyrelsen först.
Således kommer regionen att stå för de kostnaderna eftersom lokalavdelningen ”inte finns”
under de tre åren. Det finns ju heller inga kostnader för årsarvoden eller årsmöten under den
tiden.
Men det kommer ju att behövas någon form av beslut och protokoll från det sista årsmötet
som visar att behöriga firmatecknare ex vis ordförande och kassör har rätt att avsluta
bankkontot och sätta in pengar på regionförbundets bankkonto samt att avregistrera det ideella
organisationsnumret hos Skatteverket. Revision från 1 oktober 2018 till och med
årsmötesdatum i lokalavdelningen genomförs av LRF Västra Götalands stämmovalda
revisorer.
Hur göra under prövotiden, stadgefri lokalavdelning i LRF Västra Götaland:








Meddela regionförbundet
Fatta beslut om detta på årsmöte och i enlighet med stadgarna.
Skriva under årsmötesprotokollet, annars är det inte giltigt
Föra över de pengar ni har till LRF Västra Götalands bankkonto hos Sparbanken
Skaraborg.
Avsluta ert bankkonto och avtal med banken
Lämna över material och dokument som föreningen har (era ekonomiska papper måste
sparas i 7 år).
Avregistrera er som ideell förening hos Skatteverket om ni är registrerade där

Om ni har ett organisationsnummer:
Om ni har ett organisationsnummer betyder det att ni är registrerade som ideell förening hos
Skatteverket. Då är det viktigt att ni kommer ihåg att avregistrera föreningen hos Skatteverket
så att ni slipper att deklarera framöver. Efter prövoperioden på tre år om lokalavdelningen
startar upp igen, så går det att söka ett nytt organisationsnummer. Det är bättre att avregistrera
föreningen än att låta den vara vilande, eftersom det blir svårare att lägga ner föreningen
längre fram. Avregistrerar ni inte föreningen så kommer den fortsätta att finnas som
juridiskperson och är deklarationsskyldig. En ideell förening kan bli avregistrerad ur
Skatteverkets register genom en skriftlig ansökan. Blankett finns här:
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellaforeningar/avveckla.4.
70ac421612e2a997f85800030574.html

