När styrelsen inte vill längre
Ibland lyckas valberedningen inte få fram en ny styrelse. Så vad gör man när ingen verkar vilja driva
lokalavdelningsarbetet framåt? Här följer ett förslag till arbetsgång:
1.

Resonera i styrelsen om vad ni vill uppnå med er lokalavdelning. En lokalavdelning måste inte alltid vara
aktiv, utöver att årligen genomföra ett årsmöte. Varje lokalavdelning drivs alltid utifrån sina egna
förutsättningar och finns inte dessa behöver man vidta åtgärder. Kanske finns det en grannavdelning som ni
kan samverka med kring aktiviteter.

2.

Ta kontakt med LRFs regionkontor för samråd om vad ni kan göra. Kan sammanslagning med en
grannavdelning vara aktuellt? Eller, behöver ni lyfta frågan om att avveckla lokalavdelningen?

3.

Lyft frågan med medlemmarna. Bjud in till medlemsmöte, där ni är tydliga med att lokalavdelningens
framtid ska diskuteras.

4.

Utifrån diskussionerna på mötet behöver ni landa i någon av följande slutsatser:
a) Det finns ingen vilja att gå samman med någon annan avdelning. Kontakta lokalavdelningsansvarig på
regionkontoret och inled en dialog om hur ni kan hantera den uppkomna situationen.
b) Det finns en vilja att gå samman med en annan avdelning. Sammanslagningsprocessen går vidare enligt
punkterna 5-8 nedan.

5.

Styrelsen tar kontakt med den lokalavdelning medlemsmötet resonerat kring att gå samman med.

6.

Den tillfrågade lokalavdelningen skall också bjuda in till ett medlemsmöte för att resonera med sina
medlemmar om eventuell sammanslagning.

7.

Vid samtycke om sammanslagning planeras och genomförs först två separata årsmöten för respektive
lokalavdelningar, lämpligen på samma plats, för att sedan hålla ett gemensamt årsmöte med de två
lokalavdelningarna som ska gå samman. Se särskild föredragningslista för sammanslagning.
Informera respektive valberedning, så ett gemensamt förslag till styrelse och andra uppdrag i den nybildade
lokalavdelningen kan förberedas.

8.

Starta gärna upp med en social aktivitet för den nybildade lokalavdelningen, både för att lära känna
varandra och för att fira samgåendet!

9.

Finns det ingen att gå samman med, kontakta regionkontoret om hur ni kan gå vidare.

Ur stadgar för lokalavdelning:
17§ Avdelningen kan sammanläggas med annan avdelning om
beslutet biträtts av minst två tredjedelar av de röstande på
årsmötet.
18§ Om avdelningens verksamhet i praktiken bedöms ha upphört
skall regionstyrelsen kalla till extra årsmöte för att behandla
frågan om medlems lokalavdelningstillhörighet.
19§ Om avdelning sammanslås med annan avdelning skall dess
tillgångar tillfalla den nya avdelningen.

