September 2021
Mail till ledamöter i lokalavdelningarnas valberedningar inom LRF Västra Götaland med
mailadress i medlemsregistret. För kännedom till lokalavdelningens ordförande.

Valberedningsarbetet inför höstens årsmöten i LRFavdelningarna
Pandemi och en folkrörelse på sparlåga är det åter dags för årsmöten ute i
LRF-avdelningarna. Nu lättar restriktionerna och nu är det än viktigare att
våra lokalavdelningar kommer igång med sin verksamhet. Enligt stadgarna
ska årsmötena genomföras mellan 15 oktober och 30 november.
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
lokalavdelningen.
Valberedningen är lika viktig som styrelsen - kanske viktigare. I valberedningen får du möjlighet att påverka valet av lokalavdelningens styrelse, ta fram förslag till styrelse som har
goda förutsättningar att kunna leda lokalavdelningens arbete framåt! Vill ni ha tips & råd i ert
valberedningsarbete? Kika in på www.lrf.se/mitt-lrf/fortroendevald/mittuppdrag/valberedning/
I höst genomför vi också en valberedningskurs, måndagen den 11 oktober, kl 19.00 –
21.00, över Teams för valberedningar inom LRF Västra Sverige. Vad är uppdraget och
vad gör en valberedning, matnyttigt på hemsidan och ett LRF för alla med blicken mot
jämställdheten är programpunkter som kommer att tas upp. Välkommen med din anmälan
senast 8 oktober. Se särskild inbjudan för mer info.
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. Enligt
stadgarna måste alla som väljs vara medlemmar i LRF. Detta gäller även revisorer.
Dokument som behövs inför årsmötet i LRF VGs lokalavdelningar 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 hemsidan hittar du medlemslistor och uppgifter om nuvarande
styrelse, valberedning och övriga förtroendevalda i din lokalavdelning. Detta genom att logga
in på www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/.
Uppgift på ledamöter i lokalavdelningens styrelse och valberedning finns också att hämta här
www.lrf.se/om-lrf/kontakta-oss/regionkontor/vastra-gotaland/. Välj lokavdelningar och
namnet på lokalavdelningen.
Har du problem med att hämta kopia på din avdelnings valrapport och medlemslista kontakta
undertecknad så hjälper jag till. Och har du frågor så är du också välkommen med dessa.
Anna-Lena Holm
LRF Västra Sverige
010-184 41 69 eller anna.lena.holm@lrf.se

