Årsmöte 2021

Trots att vi är mitt uppe i en pandemi så är det nu dags att planera inför årets årsmöte i
lokalavdelningen.
På LRFs hemsida www.lrf.se/arsmote hittar du allt material till årsmötet. Vi bifogar vissa saker i
detta brev men mer finns på hemsidan.
Med detta brev får du som ordförande bland annat :
• Checklista inför/efter årsmötet
• Valrapport och verksamhetsberättelse
•
•
•
•

Årsmötesprotokoll
Föredragningslista
Antal fullmäktige till regionstämman
Hållbarhetsquiz (§12), frågor att kopiera upp på ena sidan och facit på sida 2

Du behöver INTE skicka in några dokument till kontoret efter årsmötet. OBS! Se att ni går in
och registrerar på lokalavdelning (inte kommungrupp).
Det enda obligatoriska är att registrera verksamhetsberättelse och valrapport, helst digitalt. När
du registrerar valrapport och verksamhetsberättelse behöver du som förtroendevald logga in med
lösenord eller BANK ID, via ”Mina uppdrag”. Gå in på www.lrf.se/mitt-lrf/mina-uppdrag/ för
information och inloggning
Motioner, nomineringar så skickas in senast den 19 februari . Har ni underlaget från årsmötet klart
tidigare än det utsatta datumet? Skicka då gärna in det så snart ni kan! Årets stämma för LRF
Västernorrland sker den 26 mars.

Digitalt årsmöte och/eller via telefon

Det går att beställa en Teams-länk direkt av Utskick & Layout när ni gör årsmöteskallelsen.
Länken genererar även ett telefonmöte med kod så deltagarna kan ringa in. Det finns en lathund
för hur det fungerar. Ni måste ange direkt i beställningsformuläret i fältet Meddelande till
handläggare: “Önskar Teamslänk till årsmötet”. Eftersom råden från FHM kontinuerligt
uppdateras uppmanar vi er att ha koll på fhm.se – i dagsläget ser vi helst att
lokalavdelningarnas årsmöten genomförs digitalt eller via telefon, detta i ett led att minska
smittspridningen i samhället.

Föreläsare till årsmötet och webbinarier
•
•
•
•
•

Vi kommer återkomma med några datum efter helgerna, när det ordnas webbinarium i
olika ämnen som ni kan ha i samband med årsmötet. Här är tanken att flera årsmöten
kan koppla upp till samma webbinarum.
Regionstyrelsen, kontakta direkt dem direkt för att boka in dem på ert möte.
Telefonnummer finns på www.lrf.se/vasternorrland
Det finns en hållbarhetsfilm med Åsa Odell, riksförbundsstyrelsen på hemsidan som är
tänkt som inledning till §12. Länets hållbarhetsambassadör; Paulina West, tel; 073-808
71 57
We Effect-ambassadör, berättar mer om We Effects verksamhet. Ann Holst tel; 070-641
53 55
Övriga föreläsare: LRF-personal, Ludvig & Co, Länsförsäkringar, Länsstyrelsen m fl

Regionstämma

I år har vi beslutat att ställa in höstkonferensen. LRF Västernorrlands regionstämma kommer
att ske i 26 mars 2021, regionstämman kommer att ske digitalt

Välkommen att höra av dig om du har några frågor!
Med vänliga hälsningar
Mona Thorsson
LRF Mittnorrland
Verksamhetsutvecklare
mona.thorsson@lrf.se
tel; 010-184 44 49
För att skicka årsmöteskallelsen, kontakta LRF Utskick och Layout:
Utskick ska beställa senast 3 veckor i förväg. Använd beställningsformuläret på
www.lrf.se/utskick
Om formuläret inte fungerar kontakta inbjudan@lrf.se eller 010-184 40 65

