7 steg för att starta en
ny lokalavdelning i LRF
Det kan finnas flera skäl att starta en ny lokalavdelning inom LRF,
det kan till exempel handla om önskemål om mer lokal verksamhet
eller att personer som bor, jobbar eller studerar på en viss
geografisk plats vill ha en egen LRF-avdelning.
Så här går ni till väga för att starta en ny lokalavdelning i LRF:
1.

Gå samman minst tre personer som vill vara medlemmar i den nya LRF-avdelningen
och fundera över vilket geografiskt område som ni skulle vilja att lokalavdelningen
omfattar.

2.

Informera den lokalavdelning/de lokalavdelningar som idag täcker det geografiska
området.

3.

Ta kontakt med LRFs regionkontor för att samråda om idén.

4.

Bjud in alla som är intresserade av att vara medlemmar i den nya LRF-avdelningen
och genomför ett nybildningsmöte där ni bildar en förening och väljer en interimstyrelse. Bifogad föredragningslista visar vilka punkter som ska tas upp på
nybildningsmötet, se bilaga.

5.

Skicka in till LRFs regionkontor föreningens nybildningsprotokoll, en förteckning
över föreningens medlemmar och en ansökan om att föreningen ska bli godkänd som
lokalavdelning i LRF för ett visst geografiskt område.

6.

Regionstyrelsen fattar beslut om huruvida föreningen ska godkännas som
lokalavdelning i LRF och vilket geografiskt område den i så fall ska omfatta.

7.

Kalla till årsmöte för den nya avdelningen för att välja styrelse och besluta om
verksamheten. Hjälp med material inför årsmötet får ni från ert regionkontor.
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Bilaga

Förslag till föredragningslista vid bildande av förening
som ska ansöka om att bli lokalavdelning i LRF
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
a) Ordförande
b) Sekreterare
c) Två protokolljusterare
3. Fastställande av föredragningslista
4. Diskussion om att bilda en förening som ska ansöka om att bli
lokalavdelning i LRF
5. Beslut om bildande av en förening och om föreningens namn
6. Beslut om önskemål om geografiskt område
7. Beslut om antagande av stadgar för lokalavdelning i LRF, ideell
förening, som föreningens stadgar
8. Antecknande av vilka personer som anmäler sig som medlemmar i den
nya föreningen
9. Bestämmande av antal och val av ledamöter i interimstyrelsen
a) Bestämmande av antal ledamöter i styrelsen (minst 3)
b) Val av styrelseledamöter
c) Val av ordförande bland styrelsens ledamöter
10. Val av minst två ledamöter i en interimistisk valberedning, jämte
sammankallande
11. Beslut om att föreningen ska ansöka om att bli lokalavdelning i LRF
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande
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