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Stadgar för lokalavdelning i LRF, ideell förening
Dessa stadgar avser lokalavdelning inom LRF Västra Götaland.
1§ Avdelningens namn är ….
Kommentar: Avdelningens geografiska område fastställs av berörd region inom LRF.

2§ Avdelningen är ett organ inom Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening och ska
inom sitt geografiska område fullfölja Lantbrukarnas Riksförbunds ändamål.
3§ Bestämmelser om medlemskap i Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening framgår av riksförbundets stadgar.
Årsmöte
4§ Avdelningens högsta organ är årsmötet. Årsmöte hålls årligen 15 oktober-30 november. Extra årsmöte hålls om styrelsen beslutar det eller om minst 10 % av medlemmarna begär det.
5§ Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar
5. Revisorernas berättelse
6. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
8. Bestämmande av regler för traktamenten och reseersättningar
9. Bestämmande av mandatperiod för styrelseledamöter samt antal styrelseledamöter
10. Val av styrelseledamöter och bland dessa val av avdelningens ordförande
11. Val av två revisorer jämte suppleanter
12. Val av en ledamot till kommunkretsens valberedning
13. Val av valberedning
14. Eventuellt övriga val
15. Övriga frågor framförda i stadgeenlig ordning
Kommentar:
Pkt 8 Traktamenten och reseersättningar får inte beloppsmässigt vara högre är de som fastställts av
riksförbundsstämman.
Pkt 15 Av kallelsen skall framgå vilka förslag som styrelsen för fram till årsmötet. Förslag om motion,
skrivelse eller annan opinionsyttring får även väckas på årsmöte.

6§ Kallelse till årsmöte skall ske senast en vecka före mötet. Kallelse skickas till regionstyrelsen för kännedom.
7§ Varje medlem inom avdelningen är röstberättigad vid årsmöte. Varje röstberättigad
medlem har motionsrätt till årsmötet.
Kommentar: Motion bör vara styrelsen till handa senast tre dagar före årsmötet.

8§ Beslut om motion till kommunkretsens årsmöte eller regionstämman fattas av årsmötet.
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Styrelse
9§ Avdelningens styrelse skall bestå av lägst tre ledamöter som väljs på ett eller två år.
10§ Styrelsen skall inom sig utse sekreterare och kassör. Styrelsen kan inom sig utse
vice ordförande och arbetsutskott.
11§ Styrelsen sammanträder då ordföranden eller minst två av styrelsens ledamöter
begär det.
12§ Beslut kräver att mer än hälften av de närvarande biträder beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Valberedning
13§ Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter som väljs av årsmötet för en tid
av ett år. En ledamot bör utses till sammankallande. Valberedningen skall föreslå kandidater till de val som skall förekomma på årsmötet.
Kommentar:
Endast individmedlemmar i LRF ideell förening är valbara till förtroendeuppdrag.
Någon åldersgräns för innehav av förtroendeuppdrag uppställs inte i stadgarna.
Kvinnor och män skall värderas lika och ges samma möjlighet att verka inom LRF.

Redovisning
14§ Avdelningens årsredovisning i form av verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkning skall granskas av två revisorer, som utsetts av årsmötet.
15§ Avdelningens räkenskapsår är 1 oktober-30 september om inte regionstyrelsen
beslutar om annat räkenskapsår.
16§ Styrelsens redovisningshandlingar skall senast två veckor efter utgången av räkenskapsåret överlämnas till revisorerna för granskning. Revisionsberättelsen skall vara
klar och överlämnad till styrelsen senast en vecka före årsmötet.
17§ Styrelsen skall efter årsmötet översända valrapport, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse till regionstyrelsen, i den mån regionstyrelsen efterfrågar dessa dokument, så att de är regionstyrelsen till handa senast sista
vardagen före den 15 december.
Sammanläggning
18§ Avdelningen kan sammanläggas med annan avdelning om beslutet biträtts av
minst två tredjedelar av de röstande på årsmötet.
19§ Om avdelningens verksamhet i praktiken bedöms ha upphört skall regionstyrelsen
kalla till extra årsmöte för att behandla frågan om medlems lokalavdelningstillhörighet.
20§ Om avdelning sammanslås med annan avdelning skall dess tillgångar tillfalla den
nya avdelningen.
21§ Dessa stadgar gäller från 1 juli 2015 då tidigare stadgar enligt beslut av riksförbundsstyrelsen upphör att gälla. Stadgarna gäller intill dess riksförbundsstyrelsen beslutar ändra dessa.

