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Ärende nr 5

Föredragningslista vid ordinarie stämmor med
Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a
och ideell förening 2020-05-26
1.

Stämmornas öppnande
Stämmorna med ideell förening respektive förening u p a löper parallellt.

2.

Val av ordförande vid stämman jämte en eller flera vice ordförande
Valberedningen beslutade enligt protokoll den 11 mars 2020 att föreslå stämman
att utse presidium enligt följande:
Carola Gunnarsson, Möklinta, ordförande
Johnas Rundgren, Västerås, vice ordförande

3.

Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare
Riksförbundsstyrelsen har den 4 mars 2020 utsett Peter Lundberg till sekreterare
och Lizette Wahlberg till protokollsekreterare.

4.

Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs sedan samtliga deltagande fullmäktige loggat in i
kongressystemet.

5.

Fastställande av föredragningslista

6.

Fastställande av arbetsordning
Valberedningen föreslår stämman anta följande arbetsordning:
a) Ordet begärs genom en knapptryckning i kongressystemet via varje persons
egen enhet.
b) Från LRF Ungdomen utses tre namngivna personer som har yttrande- och
förslagsrätt: Elisabeth Hidén, Ronja Björkqvist och Anton Öhrlund.
c) Förslag lämnas skriftligen i kongressystemet via respektive persons enhet.
d) Stämman kan hänskjuta frågor till beredningsutskottet, som består av tre ledamöter. Två ledamöter väljs av stämman på valberedningens förslag och en ledamot utses av riksförbundsstyrelsen, som även utser två sekreterare. Styrelsen
har utsett Åsa Odell att vara styrelsens representant. Anders Holmestig och
Anna Lundell, båda LRF, har utsetts att vara sekreterare i beredningsutskottet.
e) Omedelbar yttranderätt under debatt tillkommer
- ledamöter av riksförbundsstyrelsen och verkställande direktören
- beredningsutskottets ledamöter vid behandling av ärenden som beretts av
utskottet.
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f) Valberedningens samtliga ledamöter har yttranderätt i frågor som berör
valberedningens uppdrag. Förslagsrätt tillkommer endast valberedningens
ordförande eller dess ersättare i förekommande fall.
g) Styrelsens, valberedningens och beredningsutskottets föredragningar sker
från presidiet eller från föredragandens enhet.
h) Huvudförslag är alltid styrelsens förslag eller av styrelseledamot tillstyrkt
ändringsförslag.
i) Tidsbegränsning av talartid om två minuter gäller. Presidiet kan vid behov
ge ledamot av riksförbundsstyrelsen utökad talartid.
7.

Val av beredningsutskott
Stämman ska utse ett beredningsutskott bestående av två fullmäktige samt en
av riksförbundsstyrelsen utsedd ledamot. Föregående års stämma utsåg Heléne
Gunnarson (omval) och Per Willén (nyval) att ingå i beredningsutskottet fram
till 2020 års stämma.
Valberedningen har uppdragit till LRFs regioner och organisationsmedlemmar
att nominera lämpliga personer, vilket de också har gjort.
Valberedningen föreslår omval av Per Willén, LRF Örebro och nyval av Per
Lindahl, Lantmännen till beredningsutskott för stämman 2020 och fram till
2021 års stämma.

8.

Val av protokolljusterare och rösträknare
Valberedningen nominerar två protokolljusterare med två ersättare samt två
rösträknare med två ersättare.
Som protokolljusterare föreslås:
Per Pettersson, LRF Mälardalen
Marie André, Landshypotek
Som ersättare föreslås:
Johan Lagerholm, LRF Södermanland
Jeanette Elander, Sveriges Grisföretagare
Som rösträknare föreslås:
Carl Aschan, LRF
Göran Almberg, LRF
Som ersättare föreslås:
Mona Holmsten, LRF
Anna Iwarsson, LRF
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9.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Meddelande om tid och plats för stämman skickades den 20 februari 2020 till
regioner och organisationsmedlemmar och kallelse skickades ut den 29 april.
Annons har varit införd i Land vecka 19.
Kallelse ska ske tidigast sex och senast två veckor före stämman.

10.

Framläggande av årsredovisning och koncernredovisning samt ordförandens
och verkställande direktörens redogörelser
Förbundsordförande Palle Borgström och verkställande direktör Anna Karin Hatt
kommenterar verksamheten, den ekonomiska utvecklingen och affärsverksamheten 2019.

11.

Anmälan av revisorernas berättelse och koncernrevisionsberättelse
Erik Albenius, Pwc och Anders Ramström föredrar revisorernas berättelse över
verksamhetsåret 2019.

12.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning
Revisorerna föreslår stämman besluta:

13.

att

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i
LRF förening u p a där koncernens balansomslutning är 6 689 680 000 kr
och moderföretagets balansomslutning är 472 501 000 kr samt

att

fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna i
LRF ideell förening där balansomslutningen är 204 184 000 kr.

Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Revisorerna tillstyrker att årets resultat disponeras så:
att

disponibla medel i LRF ideell förening om 156 113 546,36 kr balanseras
i ny räkning samt

att

underskottet i LRF förening u p a om 17 056 916,00 kr balanseras i ny
räkning.

14.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Revisorerna tillstyrker att styrelseledamöterna och verkställande direktören
beviljas ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

15.

Bestämmande av ersättning till förtroendevalda och revisorer
Riksförbundsstämman år 2011 antog principen att både timarvodet och styrelsens
fasta arvode framöver bör följa kostnadsutvecklingen i samhället på en kontinuerlig basis. Styrelsens fasta arvode baseras därför på inkomstbasbeloppet som varje
år fastställs av regeringen och som används för att bestämma storleken på pensionen och följer den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället. Inkomstbasbeloppet för 2020 är 66 800 kr.
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2019 års riksförbundsstämma beslutade på valberedningens förslag att höja de
fasta arvodena för styrelsens ledamöter och samtidigt att timarvode inte utgår för
styrelsens fasta mötesplatser. För förbundsordföranden är det fasta arvodet utformat för att täcka hela uppdraget.
När det gäller timarvoden är valberedningens princip att arvodena ska följa löneutvecklingen inom LEAB. 2019 års löneutveckling motsvarar en höjning av timarvodet från 239 till 245 kronor.
Valberedningen föreslår stämman besluta:
att

samtliga förändringar av arvoden träder i kraft den 1 januari 2021 samt

att

ersättning för uppdrag inom Lantbrukarnas Riksförbund ska utgå
enligt nedan:

a) Årliga arvoden till ledamöter i riksförbundsstyrelsen och revisorer
Förbundsordförande – 24 inkomstbasbelopp.
Timarvode därutöver utgår inte.
Ställföreträdande förbundsordförande - 8 inkomstbasbelopp.
De fasta mötesplatser som ställföreträdande förbundsordförande förväntas delta i
(styrelsens möten inklusive strategiskt forum, styrelseresa och affärsdagar, presidiets möten, riksförbundsråd/regionala råd/branschråd och riksförbundsstämma)
samt medlemskontakter på distans täcks av det fasta arvodet. Vid övriga förrättningar utgår timarvode.
Övriga ledamöter i riksförbundsstyrelsen – 4 inkomstbasbelopp.
De fasta mötesplatser som ledamot förväntas delta i (styrelsens möten inklusive
strategiskt forum, styrelseresa och affärsdagar, riksförbundsråd/regionala
råd/branschråd och riksförbundsstämma) samt medlemskontakter på distans täcks
av det fasta arvodet. Vid övriga förrättningar utgår timarvode.
Därutöver får riksförbundsstyrelsen disponera upp till åtta inkomstbasbelopp
efter beslutad arbetsfördelning inom styrelsen. I denna summa är ersättningar för
uppdrag i LRFs branschdelegationer inkluderade.
Tjänstgörande revisorer, ej yrkesrevisorer – 0,6 inkomstbasbelopp.
Därutöver utgår timarvode.
Personalrepresentant i riksförbundsstyrelsen – 0,5 inkomstbasbelopp.
Samtliga arvoden och ersättningar som ledamöterna uppbär för uppdrag beslutade
av riksförbundsstämma och riksförbundsstyrelse ska redovisas inför kommande
riksförbundsstämma.
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Riksförbundsstämman 2019 beslutade att ställa 589 200 kr till riksförbundsstyrelsens förfogande (Fem inkomstbasbelopp andra halvåret 2019+fyra inkomstbasbelopp första halvåret 2020). Beloppet har fördelats enligt följande:
Vice ordförande
Utskott (Revision och finans)
Delegationer (Skog, Kött, Trädgård, Häst,
Växtodling, Entreprenad)
Övriga uppdrag
Reserv, inte fördelat

50 000 kr
40 000 kr
260 000 kr
210 000 kr
29 200 kr

För de ledamöter som väljer att bo i lägenhet istället för på hotell i Stockholm utgår ett bruttotillägg till det fasta arvodet på 64 000 kronor per år. För förbundsordförande utgår ett nettotillägg till arvodet som motsvarar den marknadshyra som
ordföranden betalar för den lägenhet som LEAB tillhandahåller.
För yrkesrevisorer utgår ersättning i särskild ordning.
Ovanstående ska tillämpas så att årliga arvoden får uttas endast i ett av företagen
LRF ideell förening och LRF förening u p a.
b) Dagarvoden
Dagarvode utgår för såväl sammanträdes- och förrättningstid som restid med
följande belopp exklusive sociala avgifter:
Timmar
Ersättningsnivå

1–13
245 kr/timme

14-24
3 430 kr

Vid flerdagsförrättning utgår inget arvode mellan kl 00.00 och 07.00.
Antalet timmar beräknas som antalet påbörjade timmar och en timme räknas som
påbörjad när mer än 30 minuter passerat. Dagarvode utgår endast för hela timmar. Telefonsammanträden ersätts enligt timarvode.
c) Rese- och traktamentsersättningar
Bilersättning utgår med lägst 28 kr/mil och är samma som för anställd personalVid samåkning utgår ett tillägg på 5 kr/mil per passagerare. Vid användande av
miljöbil gäller samma regler som för anställd personal.
Traktamentsersättning utgår enligt LRFs avtal för anställda.
d) Ersättning till valberedningen
Beredningsutskottet föreslår att ersättning till valberedningen utgår enligt
följande:
ordförande
vice ordförande
övriga ledamöter

0,6 inkomstbasbelopp
0,4 inkomstbasbelopp
0,2 inkomstbasbelopp
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16.

Fastställande av antal samt val till riksförbundsstyrelsen
Sex ledamöter i riksförbundsstyrelsen har en mandatperiod som går ut i samband
med riksförbundsstämman 2020. Dessa är Jan Ehrensvärd (ledamot sedan 2016),
Joakim Borgs (2017), Lennart Nilsson (2012), Martin Moraeus (2017), Paul
Christensson (2019) och Åsa Odell (2010).
Jan Ehrensvärd har meddelat att han inte står till valberedningens förfogande för
kommande mandatperiod.
Sex ledamöter i riksförbundsstyrelsen är valda till 2021 års riksförbundsstämma.
Dessa är Lena Åsheim (2017), Lotta Folkesson (2012), Marcus Söderlind (2013),
Mikaela Johnsson, (2019), Mikael Bäckström (2015) och Palle Borgström (2010).
Valberedningen föreslår stämman besluta:
att

välja en riksförbundsstyrelse med tolv ledamöter,

att

till ledamöter i riksförbundsstyrelsen, för mandatperioden 2020-2022,
välja följande:
Joakim Borgs, Gustafs
Lennart Nilsson, Harplinge
Martin Moraeus, Orsa
Paul Christensson, Brastad
Åsa Odell, Klagstorp
Fredrik Andersson, Arboga

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval

Valberedningen föreslår nyval av Fredrik Andersson till riksförbundsstyrelsen.
Personalrepresentanter är för närvarande Kristina Bengtsson, Unionen och Pirjo
Gustafsson, SACO.
Nyval
Fredrik Andersson är 45 år, utbildad agronom och boende i Arboga. På VibySävgården AB driver Fredrik ett växtodlingsföretag tillsammans med sin pappa
och två medarbetare. I växtodlingen produceras utsäde, fröer och spannmål till
avsalu. Totalt brukas cirka 600 ha åker och 60 ha skog. Bland förtroendeuppdragen återfinns styrelseuppdrag i LRFs lokalavdelning och kommungrupp, Sveriges
synemannaförbund, Åkerbo Häradsallmänning, branschrådet Sverigeförsöken
samt styrelseordförande i Frökontrollen Mellansverige. Fredrik är sakkunnig i
Slussen-projektet, innebärande en ny reglering av Mälaren med konsekvenser för
jordbruket i området. Han besitter kompetens inom konsekvenser för jordbruk i
samband med bildande av vattentäkter och vattenskyddsområden, har utfört
arrendesyner och har arbetat med markavvattningsfrågor.
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Omval
Joakim Borgs Ledamot sedan 2017. Driver en gård i Gustafs, Dalarna tillsammans med familjen där produktionsinriktningen är mjölk, växtodling och skogsbruk. Han är utbildad lantmästare och har flera utbildningar inom ledar-skap och
styrelsearbete. Joakim är idag ordförande i Lantmännens distrikt Dala-Aros och
vice ordförande i Lantmännens förtroenderåd samt styrelseledamot i Gefleortens
mejeriförening.
Paul Christensson Ledamot och vice ordförande sedan 2019. Driver tillsammans
med sin bror och deras familjer företag i mellersta Bohuslän med inriktning på
skog, växtodling, gris, värphöns, entreprenad, restaurang och turism. Paul är
ordförande för LRF Skogsägarna, vice ordförande i Södra skogsägarna och ordförande för Agroväst. Han har lång erfarenhet från många styrelseuppdrag bland
annat som ordförande i LRF Västra Götaland under åtta år.
Martin Moraeus Ledamot sedan 2017. Driver jord- och skogsbruk i Orsa, Dalarna och har en bred utbildning och kunskap inom lantbruk och styrelsearbete.
Martin har tidigare varit ordförande i LRF Dalarna. Han har också flera andra
förtroendeuppdrag i bland annat Dalarnas Försäkringsbolag och Orsa Besparingsskog.
Lennart Nilsson Ledamot sedan 2012. Driver Storegård, utanför Harplinge i
Halland, tillsammans med sin fru och två svågrar. Företaget är inriktat på växtodling, dikor med avelsinriktning och maskinstation. Lennart har tidigare varit
ordförande i LRF Halland i nio år. Han har också flera förtroendeuppdrag inom
nötköttsbranschen och andra branschorganisationer.
Åsa Odell Ledamot sedan 2010, vice ordförande sedan 2014. Driver ett lantbruk
tillsammans med familjen i Södra Åby, Skåne. Produktionsinriktningen är integrerad grisuppfödning och växtodling. Företaget sysselsätter fem personer på heltid.
Åsa är utbildad lantmästare och har lång erfarenhet av styrelsearbete. Hon är
även styrelseledamot i Länsförsäkringar Skåne.
17.

Val av styrelseordförande, tillika förbundsordförande
Valberedningen föreslår att Palle Borgström väljs som styrelsens ordförande och
tillika förbundsordförande. Valet avser stadgeenligt ett år fram till och med 2021
års stämma.

18.

Val av revisorer jämte suppleanter
Stämman utser på förslag av valberedningen två ordinarie förtroendevalda revisorer med två suppleanter. Dessutom föreslås, efter samråd med den verkställande
ledningen, en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant.
Anders Ramström har meddelat att han inte står till valberedningens förfogande
för kommande mandatperiod
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19.

Valberedningen föreslår som,
ordinarie revisorer:
Tore Holmefalk, Glommen (omval)
Carl-Olov Holmström, Ljung (nyval)

revisorssuppleanter:
Marianne Andersson, Trelleborg (omval)
Linnéa Larsson, Luleå (nyval)

auktoriserad revisor:
Erik Albenius, Pwc (omval)

auktoriserad revisor:
Jens Persson, Pwc (omval)

Fastställande av antal samt val av ledamöter till valberedning, däribland dess
ordförande
Beredningsutskottet föreslår att valberedningen ska bestå av oförändrat nio ledamöter.
Fyra ledamöter i valberedningen har en mandatperiod som går ut i samband med
riksförbundsstämman 2020. Dessa är Viktoria Josefsson, Margareta Malmquist,
Patrik Olsson och Leif Karlsson.
Följande ledamöter har ett år kvar på sin mandatperiod:
Lars Gezelius, Vedum
Torgny Hardselius, Sjulsmark
Christian Horn, Åryd
Kjell Svegrup, Härslöv
Marita Wolf, Rimforsa
Lars Gezelius har meddelat att han avgår som ledamot i valberedningen.
Ett fyllnadsval av en ledamot behöver därför göras.
Beredningsutskottet föreslår stämman besluta:
att

välja en valberedning med nio ledamöter,

att

till ledamöter i valberedningen, för mandatperioden 2020-2022,
välja följande:
Viktoria Josefsson, Reftele
Margareta Malmquist, Nyköping
Patrik Ohlsson, Kil
Leif Karlsson, Kungsgården

(omval)
(omval)
(omval)
(omval)

att

till ledamot i valberedningen, för mandatperioden 2020-2021,
välja Emilia Astrenius Widerström, Götene (nyval),

att

till ordförande i valberedningen välja Viktoria Josefsson (omval).
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20.

Fördelning av fullmäktige för organisationsmedlemmarna vid nästa
ordinarie stämma
I enlighet med stadgarna har riksförbundsstyrelsen den 28 april 2020 beslutat föreslå stämman fördelning av 45 fullmäktige till kommande stämma. Riksförbundsstyrelsen har vid framtagandet av förslaget tillämpat den fastlagda principen i riktlinjerna för organisationsmedlemskap i LRF; att fördela fullmäktige med särskild
hänsyn tagen till serviceavgifter, insatskapital och branschens omsättning.
Styrelsen föreslår stämman besluta:

21.

att

anta förslaget till fördelning av 45 fullmäktige samt

att

ge styrelsen mandat att anpassa beslutad fördelning med hänsyn till
förändringar i kretsen av organisationsmedlemmar.

Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till stämman
a) LRFs medlemsavgift år 2021 (LRF ideell förening)
Styrelsen föreslår att den ideella medlemsavgiften för alla LRFs medlemmar
fastställs till 285 kr, en höjning med 5 kr.
b) Kod för styrning av kooperativa företag
LRF förening u p a föreslås anta den kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag som har tagits fram av Svensk Kooperation med motivet att det bedöms stärka LRFs målsättning att vara en organisation som präglas av ett tydligt
föreningsdemokratiskt arbetssätt. Förslaget beskrivs närmare på sidan 63.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att

anta Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag för
LRF förening u p a.

c) Förslag till ändrade stadgar
Syftet med föreslagna ändringar av stadgarna är främst att göra stadgarna tydligare och anpassade till föreningarnas nuvarande förhållanden. Stadgeändringsförslagen motiveras och finns beskrivna på sidan 64.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att

anta förslaget till ändringar i stadgar och borttagande av anvisningar för
LRF förening u p a samt

att

anta förslaget till ändringar i stadgar och borttagande av anvisningar för
LRF ideell förening.
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22.

Ärenden som medlem hänskjutit till riksförbundsstämman
Som en konsekvens av Covid 19-pandemin behöver behandlingen av inkomna
motioner hänskjutas till en extra stämma.
Styrelsen föreslår stämman besluta:
att

uppdra åt riksförbundsstyrelsen att kalla till en extra riksförbundsstämma
under år 2020 för att behandla inkomna motioner.

23.

Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på riksförbundsstämman
Inga ärenden är anmälda.

24.

Stämmornas avslutande
- Avtackningar
- Tid och plats för ordinarie stämmor år 2021
Riksförbundsstyrelsen har beslutat att 2021 års stämmor hålls på Sånga-Säby
Hotell & Konferens den 25-26 maj 2021.
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Ärende nr 20

Fördelning av 45 fullmäktige för organisationsmedlemmarna
till 2021 års riksförbundsstämma
Av riksförbundsstämmans 150 fullmäktige fördelas 45 till organisationsmedlemmarna. Riksförbundsstämman fattar, efter förslag från riksförbundsstyrelsen, beslut
om fördelningen av de 45 fullmäktige mellan organisationsmedlemmarna. Vid fördelningen av dessa fullmäktige ska särskild hänsyn tas till tre variabler, enligt de
riktlinjer för organisationsmedlemskap i LRF som riksförbundsstyrelsen fastställde
2017:
•
•
•

Storleken på organisationsmedlemmens ordinarie serviceavgift.
Storleken på det insatskapital som organisationsmedlemmen betalat till LRF.
Branschens totala omsättning (stor total omsättning inom branschen
motiverar fler fullmäktige till de organisationsmedlemmar som företräder
branschen).

Sedan riksförbundsstämman 2019 har en ny organisationsmedlem tillkommit genom
att Sveriges Nötköttsproducenter gått från att vara nationell intressemedlem till att
vara organisationsmedlem.
Riksförbundsstyrelsen bedömer det rimligt att Sveriges Nötköttsproducenter tilldelas
en fullmäktige för 2021. Vidare bedömer riksförbundsstyrelsen inte att det är rimligt
att denna fullmäktige tas från annan organisationsmedlem inom branschen kött. Köttbranschen bör istället, med tanke på sin omsättning, tillföras denna ytterligare fullmäktige. Vid en sammanvägning av de tre variablerna ovan är istället slutsatsen att
Lantmännen för 2021 bör tilldelas en fullmäktige färre än för 2020.
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Förslag till fördelning av 45 fullmäktige för organisationsmedlemmarna
till 2021 års riksförbundsstämma:

Grupp 1 Mjölk
Svensk Mjölk
Arla Foods
Falköpings Mejeri
Gäsene Mejeriförening
Norrmejerier
Skånemejerier
Skånesemin
Växa Sverige
Grupp 2 Kött
Scan AB
Danish Crown
Grisföretagarna
Sveriges Nötköttproducenter
Grupp 3 Växtodling
Lantmännen
Swedish Agro
Stärkelsen
Frö- och oljeväxtodlarna
Betodlarna
Grupp 4 Skog
Mellanskog
Norrskog
Norra Skogsägarna
Södra Skogsägarna
Grupp 5 Övriga
Swedbank
Landshypotek
Länsförsäkringar
GRO
Sveriges Maskinringar
Totalt

Beslutat
2020
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Förslag
2021

1
6
1
0
1
1
1
1

1
6
1
0
1
1
1
1

3
2
1
-

3
2
1
1

7
1
1
1
1

6
1
1
1
1

3
1
1
4

3
1
1
4

1
2
1
2
1
45

1
2
1
2
1
45

Ärende nr 21 b

Kod för styrning av kooperativa företag

Förslag till stämmobeslut
Stämman föreslås besluta
att

anta Svensk kod för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag för LRF
förening u p a.

Motivering

Föreningen Svensk Kooperation har utarbetat en kod för styrning av kooperativa och
ömsesidiga företag (nedan Koden).
Svensk Kooperation har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
genom att öka kunskapen om kooperation, sprida idéer och visioner, driva opinionsbildning och företräda medlemmarna i frågor som rör de kooperativa och ömsesidiga företagens villkor. Föreningen är partipolitiskt obunden och grundades 2017 av LRF, KF,
HSB och Arbetsgivarföreningen KFO.
Koden ger vägledning för styrning av kooperativa och ömsesidiga företag baserat på
dessa etiska och värdemässiga utgångspunkter. Syftet med koden är att främja medlemsdialogen och de demokratiska beslutsprocesserna i kooperativa och ömsesidiga företag
samt att öka transparensen och öppenheten i styrelsens arbete.
Koden bygger på principen följ och förklara. Det innebär att ett företag som tillämpar
koden tydligt ska redovisa och ge en motivering till på vilket sätt företaget följer principerna i koden. I en årlig styrningsrapport ska företaget redogöra för hur man tillämpat
koden.
Koden baseras på åtta principer rörande främst föreningarnas demokratiska processer,
medlemsdeltagande och beslutande organ. Till dessa principer finns också korta vägledande kommentarer.
Koden i sin helhet finns att läsa på www.svenskkooperation.se
Genom att anta Koden bedöms LRFs målsättning att vara en organisation som präglas
av ett tydligt föreningsdemokratiskt arbetssätt stärkas.
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Ärende nr 21 c

Förslag till ändrade stadgar

Förslag till stämmobeslut
Stämman föreslås besluta
att

anta förslaget till ändringar i stadgar och borttagande av anvisningar för LRF
förening u p a samt

att

anta förslaget till ändringar i stadgar och borttagande av anvisningar för LRF
ideell förening.

Motivering

Några förändringar med viss påverkan i sak
Syftet med föreslagna ändringar av stadgarna är främst att göra stadgarna tydligare och
anpassade till föreningarnas nuvarande förhållande.
Det finns dock några föreslagna ändringar som syftar till förändringar i sak och därför
bör uppmärksammas särskilt. Det är:
11 § Antalet styrelseledamöter utöver arbetstagarrepresentanter föreslås vara 10 till 13
ledamöter (från 10-16 ledamöter). Ändringen speglar det antal ledamöter som utgjort
styrelse under en lång rad år.
8 § Under beskrivningen av arbetsformer för riksförbundsstämman förtydligas att medlem om möjligt ska ha rätt att följa stämman, exempelvis via direktsändning (det vill
säga inte bara rätt att på plats åhöra stämman).
Det har skett ändringar i lagen om ekonomiska föreningar (EFL)
Ändringar i EFL har medfört en ändrad ordning av kapitel och paragrafer i lagen. Detta
medför i sin tur att hänvisningar i LRFs stadgar till specifika paragrafer i lagen måste
justeras.
Ändringar av denna anledning avser stadgebestämmelse 6§.
LRFs stadgar har en komplicerad struktur som gör dem svåra att tolka.
Det finns flera anledningar till att stadgarna har en komplicerad struktur.
Stadgarna är uppbyggda på ett sådant sätt att de i ett och samma dokument reglerar stadgebestämmelserna för LRF u p a (den ekonomiska föreningen) och LRF ideell förening.
Det medför att det finns tre kategorier av stadgebestämmelser; de som avser LRF u p a,
de som avser LRF id och de bestämmelser som är likalydande för de två föreningarna.
Därutöver har stadgarna kompletterats med Anvisningar och Kommentarer.
Kommentarerna har ingen betydelse utöver att de ska vara förklarande.
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Anvisningarna är enligt stadgarna däremot bindande för riksförbundsstyrelsen och
dessa ändras av riksförbundsstämman genom enkelt majoritetsbeslut.
Efter ändringar i lagen om ekonomiska föreningar är huvudregeln numera att ändringar av stadgar är giltiga om minst två tredjedelar av de röstande har röstat för
dem (EFL 6:35). Detta är en lättnad i förhållande till tidigare krav på enhälligt beslut,
alternativt beslut vid två stämmor. Av LRFs stadgar (14 §) framgår att ändringar av
stadgarna ska beslutas enligt de krav som framgår av EFL.
Som en konsekvens av lättnaderna i EFL avseende majoritetskravet för stadgeändringar har skillnaden i beslutsmajoritet för stadgar respektive anvisningar
minskat avsevärt.
Bedömningen är att det därför inte längre finns skäl att behålla anvisningar som en särskild kategori av bestämmelse vid sidan av stadgarna för att reglera förhållanden i
LRF. Genom att inte ha anvisningar och kommentarer bedöms stadgarna bli tydligare.
I bifogat förslag har anvisningar som huvudregel lagts in som stadgar i de fall de bedömts vara av sådan betydelse, annars har de strukits.
Kommentarer har i förslaget strukits eller i de fall det bedömts motiverat lagts till som
stadgebestämmelse.
Språklig uppdatering
Under arbetet med förändringarna har språket i stadgarna uppdaterats. I förslaget har
bland annat ”skall” genomgående ändrats till ”ska”.
Detaljerade ändringsmarkeringar med kommentarer finns redovisade på sid 66.
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Utgår från stadgar beslutade av riksförbundsstämman 20170530

Stadgar för Lantbrukarnas Riksförbund
Detta dokument redovisar stadgar med anvisningar och kommentarer för Lantbrukarnas Riksförbund förening, u p a och Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening. Stadgarna är likalydande för föreningarna
om inte annat anges. Anvisning från riksförbundsstämman till riksförbundsstyrelsen antas genom enkelt
majoritetsbeslut av stämman och gäller till dess stämman beslutar annat. Kommentar är förklarande.

Kommenterad [CvdE1]: Stryks

Kommenterad [CvdE2]: Stryks

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är samlingsnamn för LRF förening u p a och LRF
ideell förening. Till u p a-föreningen är knutet ett servicebolag, Lantbrukarnas
Ekonomi-Aktiebolag.
1§ Firma (u p a)
Riksförbundets firma är Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a.
Firma (id)
Riksförbundets firma är Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening.
2§ Säte
Riksförbundet har sitt säte i Stockholm.
3§ Ändamål (u p a)
Riksförbundet, som är en partipolitiskt obunden organisation, skall främja medlemmarnas ekonomiska intressen samt lantbrukarnas ekonomiska och sociala intressen i allmänhet genom:
att företräda lantbruket i frågor som är av allmän betydelse för detta,
att utföra uppgifter, som är gemensamma för lantbrukskooperationen,
att ordna ett fast samarbete såväl inom lantbrukskooperationen som mellan denna eller dess organisationer och lantbrukarnas organisationer samt
att för medlemmarnas räkning bedriva ekonomisk verksamhet, som är av betydelse
för medlemmarna och lantbruket.
Ändamål (id)
Riksförbundet skall medverka till utvecklingen av företagare och företag inom det gröna
näringslivet i Sverige; företag där jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är grundläggande resurser; så att den enskilda medlemmen kan förverkliga sina ambitioner om
tillväxt, lönsamhet och livskvalitet.
Verksamheten ska bedrivas med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.
4§ Organ (u p a)
Riksförbundets organ är riksförbundsstämman, riksförbundsstyrelsen och revisorerna.
Organ (id)
Riksförbundets organ är riksförbundsstämman, riksförbundsstyrelsen och revisorerna
samt regioner, ortsförbund, kommungrupper och lokalavdelningar.
För att vara valbar till förtroendeuppdrag inom Lantbrukarnas Riksförbund krävs individmedlemskap i LRF ideell förening.
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Kommenterad [CvdE3]: Förtydligande

Kommenterad [CvdE4]: Höjs upp till stadgarna

Anvisning
Riksförbundsstyrelsen skall fastställa indelning i regioner.
Regionstyrelse skall fastställa indelning i kommungrupper, ortsförbund och lokalavdelningar.
Riksförbundsstyrelsen skall godkänna stadgar för regioner, ortsförbund och lokalavdelningar samt för kommungrupper som inte väljer att arbeta vidare enligt av riksförbundsstyrelsen fastställda arbetsordningar.
4a§ Branschdelegationer
Riksförbundsstyrelsen kan uppdra åt en delegation som består av en grupp organisationsmedlemmar, intressemedlemmar och personer utsedda av riksförbundsstyrelsen att
företräda LRF i branschspecifika frågor samt ansvara för strategisk styrning av LRFs arbete för branschen.
Anvisning
Närmare regler om delegations mandat, tilldelning av resurser samt finansiering av
branschspecifik verksamhet fastställs av riksförbundsstyrelsen i gemensam arbetsordning för delegationerna.

Kommenterad [CvdE5]: Höjs upp till stadgarna

5§ Medlemskap (u p a)
Till medlemmar i riksförbundet kan riksförbundsstyrelsen anta
1) Organisationsmedlem. Ekonomiska eller ideella föreningar som köper eller säljer
produkter eller tjänster inom jord- och skogsbrukssektorn.
Även förening som ombildats till aktiebolag kan fortsätta vara medlem.
Anvisning
Närmare regler för medlemskap för organisationsmedlemskap får fastställas av riksförbundsstyrelsen.

Kommenterad [CvdE6]: Höjs upp till stadgarna

2) Regionmedlem. Regioner inom Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening.
Medlemskap (id)
Till medlemmar i riksförbundet kan antas
1) Person, fysisk eller juridisk, som äger eller brukar lantbruksfastighet eller bedriver
verksamhet inom det gröna näringslivet eller annan enskild person som är sysselsatt
inom det gröna näringslivet eller dess organisationer eller som stöder riksförbundets allmänna syfte.
Anvisning
Närmare regler för medlemskap för individmedlemskap får fastställas av riksförbundsstyrelsen.
2) Intressemedlem. Juridisk person som bedriver verksamhet med anknytning till det
gröna näringslivet.
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Kommenterad [CvdE7]: Höjs upp till stadgarna

Anvisning
Intressemedlem skall ha en regional eller nationell anknytning.

Kommenterad [CvdE8]: Höjs upp till stadgarna

Regional intressemedlem har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på regionstämma, ej
motions- eller rösträtt på regionstämma och ej heller rätt att utse fullmäktig till regionstämma.
Nationell intressemedlem har närvaro- och yttranderätt på riksförbundsstämma, ej förslags-, motions- eller rösträtt på riksförbundsstämma och ej heller rätt att utse fullmäktig
till riksförbundsstämma.

Kommenterad [CvdE9]: Flyttas till 8§

Närmare regler om medlemskap för intressemedlemskap får fastställas av riksförbundsstyrelsen.
3) Organisationsmedlem i Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a.
Anvisning
Sådant organisationsmedlemskap beviljas av riksförbundsstyrelsen.

Kommenterad [CvdE10]: Höjs upp till stadgarna
Kommenterad [CvdE11]: Förtydligande

6§ Medlemskapets upphörande
Uppsägning (u p a)
Medlems uppsägning av sitt medlemskap skall vara skriftlig. Avgång sker vid det årsskifte som kommer närmast sex månader efter uppsägningen. Efter medlems avgång
återbetalas inte insats eller del i beslutad vinstutdelning förutom i fall som avses i 7 kap
48 § 3 kap 7§ eller 12 kap 20 § 16 kap 27§ lagen om ekonomiska föreningar.
Kommentar
Bestämmelsen angående återbetalning av insats avser ändring av medlemmarnas insatsskyldighet och förfarande vid fusion och är endast tillämplig för u p a-föreningen.
Uppsägning och uteslutning avser alltid samtidigt såväl LRF förening u p a som LRF ideell förening.

Uppsägning (id)
Vid uppsägning eller utebliven betalning av medlemsavgift upphör medlemskapet den
dag skriftlig uppsägning kommit riksförbundet tillhanda eller tre månader efter förfallodagen.
Uteslutning (upa)
Medlem, som inte iakttar sina förpliktelser mot riksförbundet eller som uppenbarligen
motarbetar eller skadar riksförbundet, dess verksamhet eller dess intressen eller inte
längre uppfyller kraven för medlemskap, kan uteslutas av riksförbundsstyrelsen. Om
den uteslutnae begär det kan frågan om uteslutning hänskjutas till riksförbundsstämman.
Sådan begäran skall skriftligen ställas till styrelsen inom tre månader från det datum beslutet avsänts till den uteslutnae.
Uteslutning (id)
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Kommenterad [CvdE12]: Ändras pga ny paragrafindelning i lagen

Kommenterad [CvdE13]: Stryks. Idag endast förklarande kommentar.
Kommenterad [CvdE14]: Höjs upp till stadgarna.

Medlem, som inte iakttar sina förpliktelser mot riksförbundet eller som uppenbarligen
motarbetar eller skadar riksförbundet, dess verksamhet eller dess intressen eller inte
längre uppfyller kraven för medlemskap, kan uteslutas av regionstyrelsen.
Om den uteslutnae begär det kan frågan om uteslutning hänskjutas till riksförbundsstyrelsen. Sådan begäran skall skriftligen ställas till regionstyrelsen inom tre månader från
det datum beslutet avsänts till den uteslutnae.
Beslut om uteslutning av nationell intressemedlem fattas av riksförbundsstyrelsen och
kan inte överklagas.
7§ Finansiering
Insatser (u p a)
Medlem i riksförbundet skall betala insats i föreningenförbundet.

Kommenterad [CvdE15]: Förtydligande

Insatsen för nya medlemmar skall vara lägst 100 kr eller det högre belopp riksförbundsstyrelsen fastställer. Insats betalas kontant vid inträde eller på sätt och vid tidpunkt som
riksförbundsstyrelsen anger.
Medlem som inträtt i riksförbundet före den 30 augusti 2001, har den insatsskyldighet
som motsvaras av medlemmens då inbetalda insatser.
Medlemsavgifter (id)
Medlem i riksförbundet skall årligen betala medlemsavgift till föreningen.
Ordinarie riksförbundsstämma fastställer medlemsavgiften. Beslut om ändring skall biträdas av minst tre fjärdedelar av de röstande fullmäktige.
Serviceavgifter
Medlem är skyldig betala serviceavgift till Lantbrukarnas Ekonomi Aktiebolag enligt
villkor som fastställs av riksförbundsstyrelsen.
Medlem får utnyttja sina stadgeenliga rättigheter först när de ekonomiska förpliktelserna
fullgjorts.
Kommentar
Riksförbundsstyrelsen kan vid behov föreslå riksförbundsstämman att förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Stämman beslutar om att införa regler härom genom stadgeändring.

8§ Riksförbundsstämma
Fullmäktige
Föreningsstämmans befogenheter utövas helt av 150 fullmäktige som väljs av medlemmarna enligt nedan.
Fullmäktige utses för tiden från och med kommande ordinarie riksförbundsstämma fram
till nästa ordinarie riksförbundsstämma.
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Kommenterad [CvdE16]: Stryks. Framgår av lag.

OrganisationsmMedlem får utse fullmäktig första gången till den riksförbundsstämma
som infaller året efter det att medlemskap beviljats.
Fullmäktig får bara representera en medlem.
Fullmäktige fördelas på så sätt att
1) 45 fullmäktige väljs av organisationsmedlemmarna.
Fördelningen av fullmäktige bland organisationsmedlemmarna beslutas på förslag av
riksförbundsstyrelsen. Beslut fattas av ordinarie riksförbundsstämma året före den
stämma för vilken fullmäktige utses.

2) 105 fullmäktige väljs av regionerna.
Fördelningen av fullmäktige sker proportionellt mot antalet medlemmar i regionerna per
den sista december året före. Varje region skall garanteras minst en fullmäktig.
Kommentar
Det åligger medlemsorganisationerna att i god tid meddela riksförbundet namn på valda fullmäktige och
eventuella ersättare. Fullmäktige skall vid behov styrka sin behörighet.

Kommenterad [CvdE17]: Flyttas upp till stadgarna 8§ nedan

Fullmäktige erhåller rese- och traktamentsersättning av den som fullmäktige representerar.

Kommenterad [CvdE18]: Stryks

Organisationsmedlem som inte tilldelas fullmäktige har närvaro- och yttranderätt på riksförbundsstämman.

Kommenterad [CvdE19]: Flyttas upp till stadgarna 8§ nedan

Varje medlem har rätt att i mån av plats åhöra riksförbundsstämmans förhandlingar.
Riksförbundsstämman kan besluta att förhandlingarna helt eller delvis skall äga rum inom stängda dörrar.

Kommenterad [CvdE20]: Flyttas upp till stadgarna 8§ nedan

Tidpunkt
Ordinarie riksförbundsstämma skall hållas före juni månads utgång på tid och plats
inom föreningens verksamhetsområde i Sverige som riksförbundsstyrelsen fastställer.
Extra riksförbundsstämma hålls, då riksförbundsstyrelsen så beslutar eller en revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade för uppgivet ändamål skriftligen begär
det hos riksförbundsstyrelsen.
Kallelse
Kallelse med föredragningslista och handlingar till på listan upptagna ärenden till såväl
ordinarie som extra riksförbundsstämma skall utfärdas skriftligen tidigast sex veckor
och senast två veckor före ordinarie och extra riksförbundsstämma.
Riksförbundsstyrelsen skabör på lämpligt sätt i god tid informera medlemmarna om tid
och plats för riksförbundsstämman.

Kommenterad [CvdE21]: Förtydligande. Se även struken anvisning 8§ nedan.

Kommenterad [CvdE22]: Kommer från Anvisning nedan 8§

Andra meddelanden till medlemmarna eller fullmäktige skall ske skriftligen.
Med skriftligen avses även kallelse eller annat meddelande som sänds genom e-post eller därmed jämförbara elektroniska hjälpmedel.
Anvisning
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Kommenterad [CvdE23]: Stadgereglering och förtydligande av
anvisning nedan 8§

Riksförbundsstyrelsen bör på lämpligt sätt i god tid informera medlemmarna om tid och
plats för riksförbundsstämman.
Med skriftligen avses även kallelse genom fax eller e-brev.
Arbetsformer
Riksförbundsstämman öppnas av riksförbundsstyrelsens ordförande och leds av en ordförande som stämman utser.
Det åligger medlemsorganisationerna att i god tid meddela riksförbundet namn på valda
fullmäktige och eventuella ersättare. Fullmäktige skall vid behov styrka sin behörighet.

Kommenterad [CvdE24]: Flyttas upp till stadgarna (se närmast
ovan)
Kommenterad [CvdE25]: Flyttas upp till stadgarna med viss justering (se närmast ovan)

Kommenterad [CvdE26]: Stadgereglering av kommentar under
8§

Varje fullmäktig har en röst.
Val skall ske med slutna sedlar om någon fullmäktig begär det.
Vid lika röstetal gäller det beslut, som biträds av ordföranden, dock att vid val sker avgörandet genom lottning.
Organisationsmedlem som inte tilldelas fullmäktige har närvaro- och yttranderätt på
riksförbundsstämman.
Nationell intressemedlem har närvaro- och yttranderätt på riksförbundsstämma, ej förslags-, motions- eller rösträtt på riksförbundsstämma och ej heller rätt att utse fullmäktig
till riksförbundsstämma.

Varje medlem har rätt att i den mån det är möjligt följa i mån av eller på plats åhöra
riksförbundsstämmans förhandlingar.
Riksförbundsstämman kan besluta att förhandlingarna helt eller delvis skall äga rum
inom stängda dörrar.
Stämmoärenden
Vid ordinarie riksförbundsstämma skall följande ärenden förekomma
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman jämte en eller flera vice ordförande
3. Anmälan av sekreterare och protokollsekreterare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av föredragningslista
6. Fastställande av arbetsordning
7. Val av beredningsutskott
8. Val av protokolljusterare och rösträknare
9. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
10. Framläggande av årsredovisning och i förekommande fall koncernredovisning samt
ordförandens och verkställande direktörens redogörelser
11. Anmälan av revisorernas berättelse och i förekommande fall koncernrevisionsberättelse
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Kommenterad [CvdE27]: Stadgereglering av kommentar under
8§

Kommenterad [CvdE28]: Stadgereglering av anvisning 5§

Kommenterad [CvdE29]: Anpassning till möjlighet att följa
stämman på distans.
Kommenterad [CvdE30]: Stadgereglering av kommentar under
8§
Kommenterad [CvdE31]: Stadgereglering av kommentar under
8§

12. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
13. Beslut om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen
14. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
15. Bestämmande av ersättning till förtroendevalda och revisorer
16. Fastställande av antal samt val av ledamöter av riksförbundsstyrelsen
17. Val av styrelseordförande, tillika förbundsordförande
18. Val av revisorer jämte suppleanter
19. Fastställande av antal samt val av ledamöter av valberedning, däribland dess ordförande
20. Fördelning av fullmäktige vid nästa ordinarie stämma
21. Ärenden som riksförbundsstyrelsen hänskjutit till stämman
22. Ärenden som medlem hänskjutit till riksförbundsstämman
23. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på riksförbundsstämman.
Ärende som region- eller organisationsmedlem eller LRF Ungdomens riksstämma
vill behandla vid ordinarie riksförbundsstämma skall inkomma till riksförbundsstyrelsen
senast sista vardagen i mars.
Vid extra riksförbundsstämma får endast ärenden som anges på föredragningslistan
behandlas.
Anvisning
Riksförbundsstyrelsen skall senast två veckor före ordinarie riksförbundsstämma tillställa utsedda fullmäktige föredragningslista och handlingar till på listan upptagna
ärenden.
Föredragningslista för extra riksförbundsstämma utsänds på samma sätt senast en
vecka före stämman.
Kommentar
Föredragningslista p 17 Ordförande i riksförbundsstyrelsen tillika förbundsordförande väljs varje år.
Föredragningslista p 19 Ordförande i valberedningen väljs varje år.

9§ Beredningsutskott
Riksförbundsstämman skall utse ett beredningsutskott att tjänstgöra under riksförbundsstämman, bestående av två fullmäktige och en av riksförbundsstyrelsen utsedd ledamot,
varvid en ledamot skall väljas bland regionernas fullmäktige och en ledamot bland organisationsmedlemmarnas fullmäktige. Riksförbundsstyrelsen skall utse två sekreterare
till utskottet.
Beredningsutskottets två stämmovalda ledamöter har dessutom i uppdrag att, efter samråd med region- och organisationsmedlemmarna, till riksförbundsstämman lämna förslag om antal och ledamöter i valberedning och arvodering av densamma. Valberedningens sammansättning skall spegla medlemskåren och dess olika verksamheter. Förslaget skall innehålla namn på personer med stor integritet, vittförgrenade nätverk och
väl förankrade hos regioner och organisationsmedlemmar.
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Kommenterad [CvdE32]: Stryks. Se dock 8§ Kallelse
Kommenterad [CvdE33]: Stryks. Se dock 8§ Kallelse

Kommenterad [CvdE34]: Flyttas till stadgarna 11§
Kommenterad [CvdE35]: Stryks. Se dock 10§

10§ Valberedning
Riksförbundsstämman utser en valberedning med 7-11 personer. Ledamöterna väljs för
två år, från ordinarie riksförbundsstämma ena året till slutet av ordinarie riksförbundsstämma andra året därefter. Mandattiden bestäms så att halva/näst intill halva valberedningen avgår varje år. Riksförbundsstämman utser väljer varje år en av ledamöterna till
ordförande i valberedningen.
Anvisning
Valberedningen skall senast sex veckor före ordinarie riksförbundsstämma avlämna sitt
förslag till riksförbundsstyrelse och styrelseordförande, tillika förbundsordförande.
Valberedningen skall tillse att styrelsens sammansättning väl återspeglar medlemskårens sammansättning och verksamheter. De föreslagna ledamöterna skall dela LRFs värdegrund och vara väl skickade att förverkliga LRFs vision om att utveckla medlemmarnas företagande i det gröna näringslivet och påverka samhällsutvecklingen för att skapa
bättre villkor för företagare och boende på landsbygden. Valberedningen skall eftersträva en styrelse med bred kompetens och erfarenhet från såväl samhällsarbete som
från de största lantbrukskooperativa branscherna och annan affärsverksamhet i landets
olika delar.
Valberedningen skall därutöver lämna förslag på
a) protokolljusterare och rösträknare vid riksförbundsstämman
b) arbetsordning för riksförbundsstämman
c) arvoden till styrelseledamöter och revisorer
d) ersättningar till förtroendevalda
e) revisorer
f) ledamöter i beredningsutskottet (efter samråd med region- och organisationsmedlemmarna)

Kommenterad [CvdE36]: Stadgereglering av del av kommentar
under 8§

Kommenterad [CvdE37]: Höjs upp till stadgarna

Kommenterad [CvdE38]: Förtydligande

Ordföranden kallar valberedningen.
Valberedningen skall fastställa en arbetsordninginstruktion för sitt arbete.

Kommenterad [CvdE39]: Justering

11§ Riksförbundsstyrelse
Riksförbundsstyrelsen skall utöver arbetstagarrepresentanter bestå av lägst 10 och högst
136 ledamöter.

Kommenterad [CvdE40]: Förtydligande
Kommenterad [CvdE41]: Justering i sak där högsta antal sänks
från 16 till 13 ledamöter

Styrelseledamöterna väljs för två år, från ordinarie riksförbundsstämma ena året till slutet av ordinarie riksförbundsstämma andra året därefter. Mandattiden bestäms så att
halva/näst intill halva styrelsen avgår varje år.
Ordförande i riksförbundsstyrelsen tillika förbundsordförande väljs av riksförbundsstämman varje år.
Vid första sammanträdet efter avslutad ordinarie riksförbundsstämma ska riksförbundsstyrelsen utse en eller flera vice ordföranden för en tid av ett år.
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Kommenterad [CvdE42]: Stadgereglering av kommentar med
visst förtydligande

Kommenterad [CvdE43]: Flyttad text från anvisning nedan för
ökad tydlighet

Som riksförbundsstyrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de
närvarande röstar. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Riksförbundsstyrelsen är beslutför om mer än hälften av hela antalet stämmovalda styrelseledamöter är närvarande.
Riksförbundsstyrelsen skall utse en verkställande direktör för riksförbundet.
Anvisning
Riksförbundsstyrelsen skall regelbundet och i lämpliga former ha överläggningar med
region- och organisationsmedlemmarna i för dem angelägna frågor.

Kommenterad [CvdE44]: Höjs upp till stadgarna

Styrelsen för Lantbrukarnas Riksförbund förening u p a sammanträder samtidigt med
styrelsen för Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening.

Kommenterad [CvdE45]: Stadgereglering av kommentar nedan

Riksförbundsstyrelsen skall anta en arbetsordning för sitt arbete och en instruktion för
VD.

Kommenterad [CvdE46]: Stadgereglering av kommentar nedan

Riksförbundsstyrelsen beslutar om vem eller vilka som får teckna riksförbundets firma.

Kommenterad [CvdE47]: Stadgereglering av kommentar

Vid första sammanträdet efter avslutad ordinarie riksförbundsstämma skall riksförbundsstyrelsen utse en eller flera vice ordföranden för en tid av ett år.

Kommenterad [CvdE48]: Flyttas upp till stadgar närmast ovan.

Kommentar
Riksförbundsstyrelsen kan till sig adjungera en eller flera personer, till exempel vid förfall för någon av
styrelseledamöterna.
Ordföranden skall enligt lag se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en styrelseledamot eller verkställande direktören skall styrelsen sammankallas.
Styrelsen för Lantbrukarnas Riksförbund förening u p a sammanträder samtidigt med styrelsen för Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening.
Riksförbundsstyrelsen skall anta en arbetsordning för sitt arbete och en instruktion för VD.
Riksförbundsstyrelsen beslutar om vem eller vilka som får teckna riksförbundets firma.
Styrelsen fastställer vid sin årliga mötesplanering datum för överläggningar med medlemmarna.
Överläggningar kan även begäras av region- och organisationsmedlemmarna.

Kommenterad [CvdE49]: Stryks
Kommenterad [CvdE50]: Stryks
Kommenterad [CvdE51]: Flyttas och stadgeregleras
Kommenterad [CvdE52]: Flyttas och stadgeregleras
Kommenterad [CvdE53]: Flyttas och stadgeregleras
Kommenterad [CvdE54]: Stryks
Kommenterad [CvdE55]: Stryks

12§ Räkenskapsavslutning
Riksförbundets räkenskapsår är kalenderåret.
Riksförbundets årsredovisning och räkenskaper samt riksförbundsstyrelsens och verkställande direktörens förvaltning granskas av tre revisorer, som jämte tre suppleanter utses för tiden från en ordinarie riksförbundsstämma till och med nästa ordinarie riksförbundsstämma.
Av revisorerna skall minst en samt dennaes suppleant vara auktoriserad revisor.
Anvisning
De ordinarie revisorerna skall anta en arbetsordning för revisorskollegiets arbete.
Riksförbundsstyrelsen skall senast sex veckor före riksförbundsstämma lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.
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Kommenterad [CvdE56]: Höjs upp till stadgarna

Revisorerna skall senast den 1 maj avge sin berättelse.
13§ Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall av riksförbundsstämman fonderas
eller föras i ny räkning.
14§ Ändring av stadgar
För ändring av dessa stadgar krävs beslut fattade på sätt som föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar.
Kommentar
Ändring kräver att beslutet biträds av två tredjedelar av de närvarande fullmäktige vid en riksförbundsstämma.

15§ Likvidation
Beslut om likvidation av riksförbundet kräver att samtliga röstberättigade på en riksförbundsstämma enat sig därom eller beslutet fattats på två på varandra följande riksförbundsstämmor, därav minst en ordinarie, och på den riksförbundsstämma som sist hålls
biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.
Om riksförbundet går i likvidation skall dess behållna tillgångar användas för återbetalning av medlemmarnas insatser. Uppstår därefter överskott, skall detta fördelas mellan
de vid likvidationen kvarstående medlemmarna i förhållande till deras inbetalda insatser.
16§ Tvist (u p a)
Tvist mellan å ena sidan riksförbundet och å andra sidan styrelsen, ledamöter av denna
eller medlemmar skall avgöras genom skiljedom av tre personer enligt gällande lag om
skiljeförfarande.
Har saken motsvarande betydelse för eller gentemot Lantbrukarnas Riksförbund, ideell
förening, som för eller gentemot riksförbundet äger förstnämnda förening inträda som
part i skiljeförfarandet.
Har tvist enligt bestämmelse i stadgarna för Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening,
hänskjutits till skiljemän och har saken motsvarande betydelse för eller gentemot riksförbundet som för eller gentemot förstnämnda förening är riksförbundet skyldigt att, om
part så påfordrar, inträda som part i skiljeförfarandet.
Tvist (id)
Tvist mellan å ena sidan riksförbundet och å andra sidan styrelsen, ledamöter av denna,
regionala eller lokala organ inom riksförbundet och organisations- eller intressemedlemmar skall avgöras genom skiljedom av tre personer enligt gällande lag om skiljeförfarande.
Har saken motsvarande betydelse för eller gentemot Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a, som för eller gentemot riksförbundet äger förstnämnda förening inträda som
part i skiljeförfarandet.
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Kommenterad [CvdE57]: Stryks.

Har tvist enligt bestämmelse i stadgarna för Lantbrukarnas Riksförbund, förening u p a,
hänskjutits till skiljemän och har saken motsvarande betydelse för eller gentemot riksförbundet som för eller gentemot förstnämnda förening är riksförbundet skyldigt att, om
part så påfordrar, inträda som part i skiljeförfarandet.
Kommentar
Denna bestämmelse omfattar inte individmedlemmar.

Kommenterad [CvdE58]: Stryks

(Dessa stadgar antogs av LRFs riksförbundsstämma 2017-05-30--31)
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