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LRF Gotland
Stadgar för LRF Gotland
Namn, geografisk omfattning, ändamål, organ och medlemskap
1§ Regionens namn är LRF Gotland
2§ Regionens geografiska område omfattar Gotlands län
3§ LRF Gotland är ett organ inom Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening
och ska inom sitt geografiska område fullfölja Lantbrukarnas Riksförbunds
ändamål.
4§ Regionens organ är regionstämman, regionstyrelsen och revisorerna.
Regionen är indelad i lokalavdelningar.
Kommentar: Lokalavdelningar kan sammanslutas i kommungrupper
som hanterar frågor på kommunal nivå. Riksförbundsstyrelsen fastställer instruktion för kommungruppernas verksamhet.

5§ Regionen är medlem i Lantbrukarnas Riksförbund, förening upa.
6§ Bestämmelser om medlemskap i Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening
framgår av Riksförbundets stadgar.
Regionstämma
7§ Ordinarie regionstämma skall hållas årligen senast sista vardagen i mars.
Extra stämma hålls när styrelsen så beslutat eller när de stämmovalda revisorerna eller 5 % av medlemmarna begärt det.
8§ Vid ordinarie regionstämma skall följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande och eventuellt en vice ordförande
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar
7. Revisorernas berättelse
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
10. Bestämmande av ersättning till ledamöter i regionstyrelsen och valberedningen samt revisorerna

11.
12.
13.
14.

Fastställande av antal samt val av ledamöter i regionstyrelsen
Val av regionordförande bland styrelseledamöterna
Val av revisorer jämte suppleanter
Fastställande av antal samt val av ledamöter av valberedningen, däribland
dess ordförande
15. Val av fullmäktige jämte ersättare till riksförbundsstämmor med Lantbrukarnas Riksförbund
16. Inkomna motioner
17. Ärenden som riksförbundsstyrelsen eller regionstyrelsen hänskjutit till regionstämman
18. Övriga frågor framförda i stadgeenlig ordning
Endast den som är individmedlem i Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening
är valbar.
Ett nytt ärende får behandlas om minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade så beslutat.
Vid extra regionstämma får inte andra ärenden behandlas än sådana som upptagits på den utsända föredragningslistan.
Kommentar: Någon reglering av vilka som är valbara finns inte förutom att man måste vara individmedlem. Det får vara valberedningens
och ytterst regionstämmans uppgift att beakta risken för intressejäv om
anställda inom LEAB eller dess dotterbolag väljs till funktionärsposter.
Kommentar: De ersättningar till styrelse, valberedning och revisorer
som fastställs av regionstämman får inte beloppsmässigt överstiga,
men väl understiga, belopp som beslutats av riksförbundsstämman
eller i vissa fall av riksförbundsstyrelsen.

9§ Fullmäktig vid regionstämma utses av lokalavdelningen och LRF Ungdomen.
Varje lokalavdelning skall representeras av fullmäktige grundat på antalet medlemmar per den 31 december året innan. Fullmäktige skall utses enligt följande:
0-100 medlemmar berättigar till 2 ombud, 101-200 ytterligare ett ombud och
>200 medlemmar ytterligare ett ombud.
LRF Ungdomen får utse 4 fullmäktige till regionstämman
Valen avser ett år med början den 1 mars.
Kommentar: Fullmäktig kan väljas fritt ur medlemskåren men skall ske
med lokalavdelningen som bas. Valet görs på årsmötet.
Varje lokalavdelning måste dock alltid tillförsäkras en fullmäktig.
Kommentar: LRF Ungdomens fullmäktige kan utses på olika sätt
så länge representationen tryggas och det av stadgarna tydligt framgår
antalet fullmäktige som skall väljas.

10§ Varje individmedlem i Lantbrukarnas riksförbund, ideell förening inom
regionen har i mån av plats rätt att närvara vid regionstämma och har därvid
yttranderätt.
Intressemedlemmar har de rättigheter vid regionstämma som framgår av riksförbundets stadgar.
Styrelsens ledamöter har förslagsrätt men ej rösträtt.
Kommentar: Detta innebär att styrelseledamot inte kan väljas till
fullmäktig vid regionstämma.

11§ Kallelse till ordinarie regionstämma skall ske genom annons i Land eller
skriftligen (brev, fax, e-post). Handlingar skickas till anmälda fullmäktige tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
Extra regionstämma får inkallas utan iakttagande av angivna tid.
12§ Lokalavdelningar och LRF Ungdomens årsmöten inom regionen har rätt att
motionera till ordinarie regionstämma.
Motioner skall vara regionstyrelsen tillhanda senast den sista vardagen före den
20 februari.
Kommentar: Lokalavdelningsårsmötet beslutar om motioner till
regionstämman
Kommentar: Motionsrätten till riksförbundsstämman tillkommer regionstyrelsen.

Valberedning
13§ Regionstämman utser årligen en valberedning som skall bestå av lägst 5
och högst 9 ledamöter.
Regionstämman eller valberedningen utser en ledamot till ordförande som
också kallar valberedningen.
Valberedningens sammansättning skall följa de principer som framgår av riksförbundets stadgar och anvisningar.
Valberedningen skall anta en arbetsordning.
Kommentar: Riksförbundet utarbetar förslag till arbetsordning för
valberedningen.

14§ Valberedningens skall lämna sitt förslag till regionstyrelse senast fyra
veckor före regionstämman.
Valberedningens förslag till regionstyrelse skall följa de principer som framgår
av riksförbundets stadgar och anvisningar.
Valberedningen bör därutöver lämna förslag på

a) ordförande och vice ordförande vid regionstämman
b) protokolljusterare och rösträknare
c) revisorer och revisorssuppleanter
c) fullmäktige jämte ersättare till riksförbundsstämma
Kommentar: Valberedningens förslag delges fullmäktige genom regionstyrelsens försorg

Regionstyrelse
15§ Regionstyrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 11 ledamöter.
Styrelseledamöterna väljs på två år från ordinarie regionstämma ena året till
slutet av ordinarier regionstämma andra året därefter. År däremellan kan eventuella fyllnadsval göras.
Kommentar: Antalet ledamöter bör återspegla storleken av regionen
eller antal medlemmar eller andra förhållanden som har betydelse
för styrelsens sammansättning.
Kommentar: Regionstämman har själv möjlighet att reglera mandatperiodens längd i stadgarna.

16§ Styrelsen sammanträder då ordföranden anser att det behövs eller då minst
tre av styrelsens ledamöter begär det.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstar. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Styrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är
närvarande.
Regionstyrelsen skall anta en arbetsordning för sitt arbete.
17§ Regionstyrelsen skall regelbundet samråda med de ekonomiska föreningar
och intressemedlemmar som verkar inom regionen i frågor som är av betydelse
för föreningarna.
Regionstyrelsens arbete skall inriktas på att främja LRFs syfte och ske med
särskild tonvikt på medlemmarnas inom regionen och regionens egen utveckling.
Det åligger regionstyrelsen
att samråda med andra regioner och med riksförbundet i frågor, framställningar
och andra åtgärder, som berör andra regioner eller riksförbundets verksamhet,
att ha kontroll över antalet medlemmar i lokalavdelningarna och fullmäktiges
behörighet,
att informera lokalavdelningarna dels om antalet fullmäktige som skall väljas
samt var och när regionstämma skall hållas,

att delge riksförbundet kallelse och stämmohandlingar till regionstämma,
att pröva medlemskap för intressemedlemmar i enlighet med stadgarna för
Lantbrukarnas Riksförbund ideell förening,
att utarbeta och anta verksamhetsplan och budget för kommande kalender år,
att utse firmatecknare, sekreterare och kassör och
att ansvara för revisionen och hanteringen av regionens redovisningshandlingar.
Revision och räkenskapsavslutning
18§ Regionens årsredovisning jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning
skall granskas av två revisorer, vilka jämte lika många suppleanter väljs av ordinarie regionstämma för tiden t o m nästföljande ordinarie stämma.
Kommentar: Revisionen avser den ideella föreningen och då
främst verksamheten. Servicefilialen revideras av de av riksförbundsstämman utsedda revisorerna.

19§ Regionens räkenskapsår är kalenderåret.
Stadgeändring
20 § Beslut om ändring av stadgarna fattas av ordinarie regionstämma. Beslutet
är giltigt om det biträtts av minst två tredjedelar av de röstande och godkänts av
riksförbundsstyrelsen.
21 § Regionen kan upplösas om beslutet biträtts av minst två tredjedelar av de
röstande på två på varandra följande regionstämmor, varav en skall vara ordinarie.
Skulle regionens verksamhet nedläggas skall behållna tillgångar tillfalla riksförbundet.

