Till ordförande, sekreterare och kassör i lokalavdelningen/kommungruppen

Årsmöte 2021 för LRFs lokalavdelningar/
kommungrupper inom LRF Västra Götaland
Hösten har kommit och det är dags att planera inför LRF-avdelningarnas årsmöten. Nu har
restriktionerna släppts och vi kan åter träffas som vanligt. Aktuell information finns på LRFs
hemsida där våra riktlinjer uppdateras löpande www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/Covid-19riktlinjer-2021-LRF. Trots lättnaderna tänk på god handhygien, att hålla avstånd och stanna
hemma vid förkylningssymtom.
Årsmötet kan vara en bra start att få i gång verksamheten efter pandemin. Det finns säkert
många medlemmar som nu väntar på inbjudan/kallelse från avdelningen. Viktigt att vi får i
gång verksamheten ute i lokalavdelningarna. Så fundera på vad ni kan göra!
Som förtroendevald sköter du administrationen kring årsmötet direkt via LRFs hemsida under
”Mina uppdrag” www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/. På www.lrf.se/arsmote (välj region) hittar
du övriga dokument du behöver inför årsmötet.
Inga postala utskick för kallelser/inbjudningar. LRF VG står för annons i Mitt i byn (Land
Lantbruk), SMS och mejl. Önskar avdelningen postalt utskick till medlemmar får avdelningen
själv stå för kostnaden genom avdrag på aktivitetsersättningen. Aktivitetsersättning utgår med
1 500 kr per aktivitet (gäller ej årsmöte som är stadgebundet) som finns med i Mitt i byn.
Notera att avdelningen inte behöver skicka in några dokument postalt till kontoret efter
årsmötet. Registrering av valrapport görs under ”Mina uppdrag”. Valrapport registrerad inom
stadgeenlig tid (senast tisdagen den 14 december) ersätts lokalavdelningen med 500 kr. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan görs även här. Ev motioner/skrivelser kan också sändas
in under ”Mina uppdrag”.
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

Checklista inför och efter årsmötet
Underlag inför årsmötet hittar du på www.lrf.se/arsmote (välj region).
På ”Mina uppdrag” www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/ hittar du medlemslista, valrapport, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt kan läsa hur du skapar
konto och loggar in.
Klart


Före årsmötet:
Planera

Bestäm datum för
lokalavdelningens årsmöte

Stadgefria lokalavdelningar
Årsmöteskallelse
Beställs senast 15
arbetsdagar innan
årsmötet
Motioner och skrivelser

Planera årsmötet med din styrelse i tid!
 Ta också kontakt med valberedningen så att den är förberedd inför årsmötet.
 Hör även med din kommungrupp för ev rapport.
 Vill ni bjuda in någon talare etc? Ta gärna kontakt med
någon av LRF VGs styrelseledamöter eller personalen i
LRF Västra Sverige. Kontaktuppgifter hittar du under
”Kontakt” på www.lrf.se/vastragotaland
Årsmötet ska enligt stadgarna hållas mellan 15 oktober
och 30 november.
 Bara en avdelning i kommunen - årsmöte för både avdelning och kommungrupp vid samma tillfälle (separat föredragningslista för dessa).
 Finns planer på att slå ihop lokalavdelning med någon
grannavdelning, kontakta regionkontoret för mer info
(här finns särskild föredragningslista).
Lokalavdelningsmodell fri från nuvarande stadgar. Se separat
text i slutet av detta dokument. Kontakt tas med regionkontoret om intresse finns.
Enl stadgarna ska kallelse vara ute en vecka innan årsmötet.
Kallelse beställs genom LRFs Utskick & Layout, i första
hand via webben www.lrf.se/utskick eller via
inbjudan@lrf.se, 010-184 40 65.
OBS – Regionen betalar inga postala utskick.
Uppmana gärna medlemmarna att vara med och påverka
LRFs verksamhet genom att skriva motioner eller skrivelser
till årsmötet. Här finns lathund till motionsskrivning
www.lrf.se/mitt-lrf/engagera-dig-och-paverka/att-skriva-enmotion/ (ligger bakom inloggning)

Gröna hjärtat - hedersutmärkelse



Att ta med till årsmötet



Gröna hjärtat är en hedersutmärkelse som kan delas ut på
årsmötet. Underlag och kriterier hämtas på
www.lrf.se/arsmote (välj region). Mejla/ring namn och
nominering till anna.lena.holm@lrf.se eller 010-184 41 69
innan årsmötet för att beställa Gröna hjärtat.

Handlingar du behöver till årsmötet finns att hämta på
www.lrf.se/arsmote (välj region).
 Valrapport, medlemslistor, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan (kräver inloggning) på www.lrf.se/mittlrf/mina-uppdrag/. Fyll i och skriv ut.
Vid problem kontakta anna.lena.holm@lrf.se eller 010184 41 69.

Punkt 12: Ett LRF för
alla

Med punkt 12 får alla LRF-avdelningar en gemensam temapunkt vid årsmötet. I år lyfter vi Ett LRF för alla. Ni väljer
själva om ni nyttjar underlaget till en diskussionspunkt, frågetävling eller poängpromenad.

Punkt 13: Ta hand om
nya medlemmar - Hur
gör vi?

Ny punkt på föredragningslistan och här vill vi att ni i avdelningen tar upp till diskussion om hur nya medlemmar tas om
hand. Passa också på att diskutera hur avdelningen kan få fler
medlemmar.

Klart


Efter årsmötet:
Valrapport
Omgående, dock senast
14/12 (500 kr till avdelningen)

Direkt efter årsmötet ska valrapporten rapporteras in digitalt på “Mina uppdrag” www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/.
OBS! Bara en avdelning i kommunen – valrapport för både
lokalavdelning och kommungrupp måste fyllas i.

Fullmäktige till regionstämman – gäller vid en
avdelning i kommunen

Valda fullmäktige ska anges i valrapporten för kommungruppen. Tänk på att ange såväl ordinarie som ersättare.

Motioner och skrivelser
Senast 14/12

Verksamhetsberättelse

Ev motioner ska vara regionen tillhanda senast den 14/12.
Mejlas till vastragotaland@lrf.se, postalt till LRF VG, Box
114, 532 22 Skara eller genom ”Mina uppdrag”
www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/.
OBS - Skrivelser mottages under hela året!
Kan fyllas i digitalt på www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/

Verksamhetsplan

Kan fyllas i digitalt på www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/

Nominering
LRFs Silvernål
Valfritt - Senast 14/12

Underlag och kriterier hämtas på www.lrf.se/arsmote (välj
region). Skicka in ev nominering till regionkontoret efter
årsmötet. Mejla till vastragotaland@lrf.se eller postalt till
LRF VG, Box 114, 532 22 Skara.

Lokalavdelningarnas aktivitetsersättningar
(beslutade av VG-styrelsen 190612)
 10 kr/medlem
 500 kr/inskickad valrapport inom stadgeenlig tid
 1 500 kr/aktivitet - aktivitet som annonserats i Mitt i Byn (ej lokalavdelningens årsmöte som
är stadgebundet)
 500 kr/värvad medlem av lokalavdelningen (via kod 1804)

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.

