Föreningsstämma 2020

13, 16–19. Valberedningens förslag
Förutsättningar
Valberedningens sammansättning och uppdrag beskrivs i § 21 i stadgan.
§ 21 Valberedning
Valberedningen består av minst tre personer, en representant för vardera av de tre grupperna
offentlig, privat och ideell sektor, varav en är sammankallande. Valberedningen ska bestå av
kvinnor och män. Representanterna ska vara insatta i vilka krav Jordbruksverket ställer på LAG
samt vilka kompetenser som krävs för att arbeta med målen i utvecklingsstrategin vad gäller
fonder och insatsområden.
Valberedningen skall till föreningsstämman lämna förslag till val av ordförande, vice
ordförande, ledamöter samt förslag till revisorer. Valberedningen skall också lämna förslag på
arvoden och kostnadsersättningar.
Valberedningens ledamöter däribland sammankallande, väljs av ordinarie föreningsstämman
för tiden t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma.
Valberedningen skall senast åtta veckor före ordinarie föreningsstämma tillfråga ordförande
och ledamöter i LAG för vilkas mandattid går ut vid verksamhetsårets slut om de vill
kandidera för nästa mandatperiod. Senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma skall
valberedningen lämna förslaget till styrelsen. Styrelsen skall i kallelsen till ordinarie
föreningsstämma meddela var valberedningens förslag finns tillgängligt. Det skall genast
sändas till medlemmar som begär det och uppgett sin adress.

Uppdraget
Valberedningen har, enligt stadgan, att lämna förslag till:
•
•
•
•
•
•

Arvoden och kostnadsersättningar
Val av ordförande
Val av vice ordförande
Antal ledamöter
Ledamöter
Revisorer

Roma Lövsta 12, 622 54 Romakloster
info@leadergute.se
Telefon: 0498-501 80

www.leadergute.se

2

Valberedningens sammansättning och arbetssätt
Valberedningen har under det gångna verksamhetsåret bestått av följande ledamöter:
•
•
•
•

Bo Ronsten, sammankallande, Gotlands Idrottsförbund
Malena Bendelin, Region Gotland (adjungerad, ersätter Karin Farinder)
Gunnar Norrby, Fiskeförvaltning Gotland
Kristian Gustafsson, Hushållningssällskapet Gotland

Valberedningen har haft ett protokollfört beslutsmöte utöver ett antal informella avstämnings- och
diskussionstillfällen.
Valberedningen har i sitt arbete följt följande tidsplan:
•
•
•
•

23 mars – Föreningsstämma
2 mars – Samtliga möteshandlingar tillhanda på kansliet
23 februari – Valberedningens förslag skickas till LAG
27 januari – Valberedningen ska ha tillfrågat sittande LAG om de avser att kandidera till
omval.

Valberedningen har haft löpande tillgång till LAG-protokoll. Valberedningen har även närvarorätt vid
LAG-möten. De ledamöter vars mandattid löper ytterligare ett år har informerat om att de behöver
meddela valberedningen om de avser att avsäga sig uppdraget. De ledamöter vars mandattid löper
ut i samband med föreningsstämman har samtliga tillfrågats huruvida de avser kandidera till omval
eller om de avböjer omval.
Resultatet av valberedningens sonderingsrunda med sittande LAG blev att fem ledamöter meddelat
att de avböjer omval. Dessa är Brittis Benzler, Region Gotland, Peter Bloom, Region Gotland, Pernilla
Soland, Coompanion Gotland, Lotta Sandström, SISU-idrottsutbildarna samt Jessica Hermansson, IK
Graip.

Valberedningens förslag
Valberedningen vill härmed lämna förslag på personval enligt nedan.
Valberedningen har även, på uppdrag av kansliet, berett valet av mötesfunktionärer till
föreningsstämman. Valberedningen föreslår:
-

Att Olle Jansson, rektorsråd Uppsala universitet campus Gotland väljs till mötesordförande,
samt
Att John Gambe, verksamhetsledare Leader Gute, väljs till mötessekreterare

(13) Beslut om arvode till LAG, revisorer och
valberedningens ledamöter
Valberedningens föreslår:
-

Att föreningsstämman beslutar att arvodesnivåerna och -regler förblir oförändrade.

(16) Beslut om antal ledamöter
Valberedningens föreslår:
-

Att antalet ledamöter i LAG fastställs till 19
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(17) Val av ordförande och vice ordförande i LAG för ett år
Valberedningens föreslår:
-

Att Roger Lundberg, Gotlands idrottsförbund, väljs till ordförande i LAG
Att Gunilla Lexell, Länsstyrelsen i Gotlands län, väljs till vice ordförande i LAG

(18) Val av övriga ledamöter som står till förfogande
Valberedningens föreslår:
-

Att inför föreningsstämman föreslå att följande personer väljs att, jämte de personer vars
mandat löper ytterligare ett år, utgöra ledamöter i LAG:
Offentlig sektor:
• Malena Bendelin, Region Gotland (nyval 2 år)
• Tomas Gustafsson, Region Gotland (nyval 2 år)
• Angelica Fihn-Andersson, Region Gotland (nyval 2 år)
Privat sektor:
• Stig Pettersson, LRF Gotland (omval 2 år)
• Johannes Klingvall, Gutefisk ek. för. (omval 2 år)
• Elise Pettersson, Hushållningssällskapet Gotland (nyval 2 år)
• Frans Brozén, Hushållningssällskapet Gotland (omval 2 år)
Ideell sektor:
• Roger Lundberg, RF-SISU Gotland (omval 2 år)
• Allan Pettersson, Fiskeförvaltning Gotland (omval 2 år)
• Edith Olofsson, RF-SISU Gotland (omval 2 år)
Ledamöter vars mandat löper ytterligare ett år:
Offentlig sektor:
• Gunilla Lexell, Länsstyrelsen i Gotlands län
• Eva Gahnström, Region Gotland
Privat sektor:
• Sven Sandström, Produkt Gotland
• Susanne Welin-Berger, Tryffel of Sweden
• Tommy Gardell, LO-distriktet Gotland
• Mikael Erixson, Gotlands Förenade Besöksnäring
• Maria Larsson, GUBIS
Ideell sektor:
• Lars Vallin, Sportfiskarna
• Brent Key, RF-SISU Gotland
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(19) Val av revisorer och ersättare för dessa
Valberedningens föreslår:
-

Att följande personer väljs till revisorer för Leader Gute räkenskaps- och verksamhetsåret
2020:
Auktoriserad revisor:
Barbro Hallgren, Revision och Redovisning på Gotland AB, ordinarie
Emma Järlö, Revision och Redovisning på Gotland AB, ersättare
Förtroendemannarevisor:
Barbro Hejdenberg-Ronsten, Region Gotland, ordinarie
Ann-Marie Karedus, Region Gotland, ersättare
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