14a Revidering av stadgan
Vid LAG-mötet den 5 februari 2020 beslutade LAG att inför föreningsstämman föreslå en
revidering av föreningens stadga. Anledningen till att stadgan behöver revideras är att den
nuvarande formuleringen har en del motstridiga skrivningar gällande val av ordförande,
ledtider inför föreningsstämman samt begränsar verksamheten genom att hänvisa till att
verksamheten helt kretsar kring utvecklingsstrategin och dess finansiering.
Sedan dess har Jordbruksverket ändrat förutsättningarna något. Jordbruksverket har i beslut
den 20 december 2020 (dnr 3.2.17-19361/2019) ändrat i startbeslut för samtliga LAG.
Beslutet innebär att det villkor i startbeslutet som anger att ordförandeskapet under
programperioden ska vara representerat av alla tre sektorer tas bort.
Beslutet innebär att de leaderområden som i sina stadgar har angett att ordförandeskapet ska
innehas av flera sektorer under programperioden kan, om föreningen så önskar, ändra denna
paragraf utan att begära ändring hos Jordbruksverket.
En förening som efter stämmobeslut ändrar sina stadgar kan välja att ha kvar samma
ordförande under resterande tid av programperioden. Ordförande och vice ordförande ska
även efter detta komma från olika sektorer.
Arbetsutskottet har diskuterat detta och funnit att rekommendera arbetsgruppen att formulera
förslaget till reviderad stadga så att föreningsstämman äger beslutskompetens i när byte av
ordförande i styrelsen/LAG ska ske.
Utöver ändringen gällande val av ordförande (§16) är den största förändringen den i
ändamålsparagrafen (§2) och införandet av ett reglerat geografiskt verksamhetsområde (§4).
Hemställes:
Att föreningsstämman tar förslaget om reviderad stadga som sitt eget och tillställer det
Jordbruksverket för godkännande och fastställande.
Att LAG till föreningsstämman föreslår att, i händelse av att Jordbruksverket inte godkänner
förslaget till reviderad stadga i sin helhet, beslutar om att ändra i nuvarande stadga §11 så att
ordförandeskapet ej längre måste vara representerat av alla tre sektorer under
programperioden samt stryker skrivningarna om begränsning i mandattiden för ordförande.
Att beslut härom anses omedelbart justerade.

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

www.leadergute.se

Förslag till reviderad stadga med föreslagen
giltighet från föreningsstämman 2020.

Stadga Leader Gute ideell förening
Organisationsnummer 802497–3920

Allmänna bestämmelse
§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Leader Gute, ideell förening.
§2 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är:
-

Att främja lokalt ledd utveckling i verksamhetsområdet.
Att arbeta aktivt med jämlikhet och hållbarhet.
Att komplettera kommunala, regionala, nationella och internationella strategier, program
och utvecklingsplaner med lokal drivkraft, kunskap och initiativ.

§3 Föreningens säte
Föreningens har sitt säte i Gotlands län.
§4 Föreningens verksamhetsområde
Föreningens geografiska verksamhetsområde är Gotlands län.

Medlemskap
§5 Antagande av medlem
Medlemskap i föreningen är öppet för alla myndiga fysiska och juridiska personer, vilka bor
och/eller är verksamma inom det geografiska verksamhetsområdet, och som vill verka i
enlighet med §2.
Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen och prövas av styrelsen. Vid antagande som
medlem räknas medlemskap från den dag skriftlig ansök ankom styrelsen.
§6 Medlemsavgift
Föreningsstämman äger rätt att besluta om medlemsavgift. Medlemmar ska betala
medlemsavgift i enlighet med det föreningsstämman bestämt.
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§7 Utträde ur förening
Medlem har rätt att när som helst begära utträde ur föreningen. Begäran om utträde ur
föreningen ska ske skriftligen och tillställas styrelsen. Medlem anses därmed omedelbart ha
utträtt ur föreningen.
Eventuellt redan erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid utträde. Medlem som begär utträde
under perioden från och med januari till och med mars behöver ej erlägga medlemsavgift för
utträdesåret. Medlem som begär utträde från och med april till och med december är skyldig
att erlägga medlemsavgift i enlighet med §6 för utträdesåret.
§8 Uteslutning ur föreningen
Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som motarbetar föreningens ändamål eller
verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intresse eller på något sätt bryter mot
dessa stadgar.
Medlem som uteslutits ur föreningen av något skäl som härrör ur §8 ska skriftligen
underrättas om detta efter att protokollet där beslutet tagits justerats. Sådana beslut kan av
medlemmen överklagas till föreningsstämman som äger rätt att återinrätta den uteslutna
medlemmen som medlem.

Organisation
§9 Föreningens organ
Föreningens organ är:
-

Föreningsstämma
Styrelse (=LAG, lokal aktionsgrupp)
Revisorer
Valberedning

Föreningsstämma
§10 Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemmars rätt att deltaga i
handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman.
Föreningsstämman är ordinarie eller extra. Extra föreningsstämma behöver inte avhållas som
fysiskt möte, mötesformen får avgöras av styrelsen utifrån de ärenden som ska behandlas.
Ordinarie föreningsstämma ska hållas varje år senast innan utgången av april månad på tid
och plats som styrelsen bestämmer.
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§11 Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Föreningens medlemmar tillställes kallelse och föredragningslista företrädelsevis medelst epostmeddelande, undantagsvis per vanlig post, till av medlem angiven kontaktperson tidigast
sex veckor före och senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma. På föredragningslistan
ska upptas de ärenden som ska behandlas vid mötet. Kallelse till ordinarie föreningsstämma
bör också tillkännages på anslagstavla, analog eller digital, som föreningen förfogar över
senast fyra veckor före föreningsstämman.
Föreningens årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse,
verksamhetsplan samt inkomna motioner med styrelsen yttrande och valberedningens förslag
och övriga handlingar rörande ärenden som upptagits på dagordningen ska finnas tillgängliga
senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. I kallelsen ska det framstå när och var
erforderliga stämmohandlingar finns tillgängliga för föreningens medlemmar. Handlingar ska
tillsändas den medlem som begär detta.
§12 Beslutsregler på föreningsstämma
För rösträtt på föreningsstämman krävs att medlemsansökan inkommit i sådan tid att styrelsen
har protokollfört stadfästandet av medlemskapet. Varje medlem har en röst på
föreningsstämman.
Medlem som är juridisk person har rätt att utse ett ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt
som gäller för den på fullmakten angivna föreningsstämman. Medlem som är fysisk person
får ej rösta genom ombud. Ledamot i styrelsen får ej delta i omröstning, vare sig som ombud
för juridisk person eller som fysisk person.
Ledamot av styrelsen, föreningens valberedning, revisorer i föreningen och av föreningen
anställd personal har rätt att delta i föreningsstämmans förhandlingar och få sin mening
antecknad till protokollet. Annan än i detta stycke nämnd kan efter beslut av
föreningsstämman få rätt att närvara vid föreningsstämman och där delta i diskussionen men
inte i beslut.
Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal medlemmar som är närvarande förutsatt att
offentlig sektor, privat sektor och ideell sektor är representerade.
Föreningsstämmans beslut avgörs av den mening som fått mer än hälften av de uppgivna
rösterna. Vid personval anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs
valet genom lottning. Beslut fattas med acklamation eller, om så begärs av röstberättigad efter
omröstning, votering. Personval sker slutet om en röstberättigad begär det. I andra frågor
fattas beslut slutet om mer än hälften av de närvarande begär det.
§13 Motioner
Medlem har rätt att få en motion behandlad vid ordinarie föreningsstämma om medlem
skriftligen framställer sin begäran till styrelsen senast före utgången av januari månad.
Styrelsen ska till föreningsstämman avge skriftligt yttrande.
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§14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera stämmans
protokoll
4. Godkännande av röstlängd
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Anmälan av ärenden att behandla under punkten 21 Övriga frågor
7. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar för det gångna
verksamhetsåret
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning för det gångna räkenskapsåret
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret
12. Beslut med anledning av föreningens resultat
13. Beslut om medlemsavgifter
14. Beslut om arvode och ersättningar
15. Av styrelsen hänskjutna frågor
16. Behandling av inkomna motioner
17. Val enligt §16 av styrelse
18. Val enligt §16 av ordförande och vice ordförande
19. Val enligt §21 av revisorer och ersättare för dessa
20. Val enligt §22 av valberedning
21. Övriga frågor
22. Mötets avslutande

Vid föreningsstämma kan ärende, som inte upptagits på föredragningslistan enligt §11, tas
upp till behandling och beslut endast om minst tre fjärdedelar av de närvarande
röstberättigade röstar bifall.
§15 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen finner skäl till detta. Sådan stämma ska även
hållas om revisor och en representant bland medlemmarna från vardera offentlig, privat och
ideell sektor skriftligen så begär. Sådan stämma ska även hållas om minst en fjärdedel av
föreningens medlemmar skriftligen så begär.
Kallelse till extra föreningsstämma ska utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan
begäran kom till styrelsen. Stämman ska hållas inom en månad från den dag kallelsen sändes.
Föreningens medlemmar tillställes kallelse och föredragningslista till extra föreningsstämma
företrädelsevis medelst e-postmeddelande, undantagsvis per vanlig post, till av medlem
angiven kontaktperson sju dagar före föreningsstämman. Skulle styrelsen underlåta att i
föreskriven ordning utfärda kallelse får de som framställt begäran utfärda kallelse vilket ska
ske skriftligen till alla medlemmar.
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Vid extra föreningsstämma får endast ärenden som står på föredragningslistan som medföljer
kallelsen behandlas.
Om beslutsförhet och rösträtt på extra föreningsstämma gäller vad som föreskrivs om
ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen
§16 Styrelsens sammansättning
Styrelsen, som utses av föreningsstämman, består av ordförande, vice ordförande samt av
ytterligare lägst 13 och högst 19 övriga ledamöter. Ordförande och vice ordförande utgör
styrelsen presidium. Ledamöter i styrelsen måste senast dagen för föreningsstämman fyllt 18
år samt råda över sina egna tillgångar.
Styrelsen ska vara representerad av och ha en jämn fördelning mellan offentlig, privat och
ideell sektor. Ingen sektor får överstiga 49 procent av antalet ledamöter. Fördelningen mellan
kvinnor och män ska vara jämn, vilket här innebär att inget kön får utgöra lägre än 40 procent
eller högre än 60 procent av antalet ledamöter. Styrelsens sammansättning ska i övrigt
uppfylla de krav som ställs i Jordbruksverkets regler för LEADER-programmet.
Valbar till styrelsen är enskild person som företräder en sektor genom att representera en
medlem – som är juridisk person – som tillhör antingen offentlig, privat eller ideell sektor.
Samtliga styrelseledamöter utses för en period av två år. Ordförande och hälften av de övriga
ledamöterna väljes varje jämnt år. Vice ordförande och resterande del av ledamöterna väljes
varje udda år. Vid första stämman väljes halva antalet ledamöter på två år och halva antalet
ledamöter på ett år. Ordförande och vice ordförande får ej företräda samma sektor.
Vid behov kan styrelsen inom sig utse befattningshavare. Styrelsen äger rätt att utse vem de
anser lämplig – inom eller utom sig – att representera föreningen vid deltagande i externa
aktiviteter. Styrelsen har rätt att inom sig utse beredande organ. Styrelsen kan besluta att
adjungera den kompetens styrelsen anser behövs för dess arbete. Föreningens
verksamhetsledare, och den som denne utser i sitt ställe eller som bisittare, är ständigt
adjungerad till styrelsen med yttranderätt.
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§17 Styrelsens ansvar
Styrelsen är ansvarig för föreningens åtaganden och förvaltningen av dess angelägenheter
samt dess organisation och verksamhet. Om och när föreningen driver LEADER-verksamhet
utgör styrelsen också lokal aktionsgrupp (eng. Local Action Group) – LAG – i enlighet med
Jordbruksverkets regler för LEADER-programmet. Styrelsen beslutar i alla angelägenheter
som inte genom dessa stadgar är förbehållna föreningsstämman.
Det åligger styrelsen, att:
-

-

Tillse att dessa stadgar följes.
Verkställa av föreningsstämman fattade beslut.
Att i egenskap av LAG driva verksamheten i enlighet med den av Jordbruksverket godkända
utvecklingsstrategin för utvecklingsområdet och att verka för att nå de uppsatta målen i
strategin samt att efterleva de regler och villkor som följer av LEADER-programmet.
Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
Bedöma de projektansökningar som kommer in och fatta LAG-beslut, fastställa stödbelopp
och lämna förslag till beslut till Jordbruksverket.

§18 Beslutsregler för styrelsen
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. På skriftlig begäran från minst två
ledamöter eller en ledamot i förening med en revisor ska styrelsen sammanträda.
Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter kallats och då hälften eller fler av hela antalet
ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst. Vid beslut om prioritering av ansökan om projektstöd i enlighet med LEADERprogrammet ska minst hälften av rösterna avges av ideell och privat sektor. Protokollförda
beslut gäller då det är undertecknat. Styrelseprotokoll undertecknas av ordförande, sekreterare
och justerare.
Beslut kan även fattas per capsulam, varvid i beslutet deltagande ledamots mening ska tagas
till protokollet.
§19 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen samt av den eller dem som styrelsen utser.
§20 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår. Detsamma gäller för föreningens
verksamhetsår.
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Revisorer
§21 Revisorer
Föreningen ska ha minst två revisorer varav en ska vara godkänd/auktoriserad revisor. För
varje revisor ska det utses en ersättare. För den godkände/auktoriserade revisorn ska en
godkänd/auktoriserad revisor utses som ersättare. Revisorer och ersättare för dessa väljes av
den ordinarie föreningsstämman för tiden till nästa ordinarie föreningsstämma. Region
Gotland har rätt att nominera en revisor.
Revisorerna ska i den ordning som följer av god revisionssed granska föreningens
årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning. Revisorerna har rätt att
fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper och övriga handlingar. Styrelsen ska ge
revisorerna tillfälle att verkställa granskningen i den omfattning som dessa finner behövligt
samt lämna de upplysningar och biträde som de begär.
Revisorerna ska årligen avge revisionsberättelse/-r avseende styrelsens förvaltning och
räkenskaper under föregående verksamhets- och räkenskapsår. Dessa ska tillställas
föreningens styrelse i så god tid att den kan utsändas med handlingarna till närmast följande
föreningsstämma.

Valberedning
§22 Valberedningen
Valberedningen ska bestå av minst tre personer med en så jämn könsfördelning och
geografisk spridning som möjligt, och där det finns representation från offentlig, privat och
ideell sektor. Valberedningen ska ha erfarenhet av styrelsearbete, kunskap om leadermetoden
och de villkor som gäller för föreningen för att bedriva verksamhet enligt LEADERprogrammet. Valberedningen ska ha kännedom om vilka kompetenser styrelsen behöver för
att genomföra sitt uppdrag som LAG. Föreningsstämman kan om den så finner nödvändigt
fastställa en arbetsordning för valberedningen.
Valberedningens ledamöter, däribland sammankallande, väljes av ordinarie föreningsstämma
för tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Region Gotland har rätt att nominera en
ledamot i valberedningen.
Valberedningen ska till föreningsstämman förbereda förekommande val, dock ej val av
valberedning, samt framlägga förslag på arvoden och kostnadsersättningar för föreningens
funktionärer. Valberedningen ska skriftligen inhämta erforderlig dokumentation för att
säkerställa att den nominerades valbarhet i enlighet med §16.
Valberedningen ska, om inte särskilda skäl föreligger, tillställa föreningens styrelse
fullständiga namnförslag för erforderliga valärenden i så god tid att dessa kan utsändas med
handlingarna till föreningsstämman.

www.leadergute.se

8
[Stadga för Leader Gute ideell förening, org.nr. 802497–3920]

Stadgeändring & upplösning av föreningen
§23 Stadgeändring
Ändringar av dessa stadgar beslutas av föreningsstämma på vars föredragningslista ärendet
varit uppfört. Beslut om stadgeändring ska biträdas av samtliga närvarande röstberättigade på
föreningsstämman eller beslut på två på varandra följande stämmor, där beslut på den andra
stämman ska ha biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade. För beslut i
konsensus krävs att det bland de närvarande röstberättigade finns representation från såväl
offentlig sektor som privat och ideell sektor.
För att bli gällande ska beslut om ändring av dessa stadgar godkännas av Jordbruksverket.
§24 Tolkning av stadgar
Om dessa stadgar på något sätt strider de lagar, regler och föreskrifter som gäller för
LEADER-programmet så har de företräde framför dessa stadgar. Vid tvekan om stadgarnas
tolkning ska styrelsens majoritet vid tolkningstillfället vara gällande. Vid lika röstetal är
ordförandes röst avgörande.
§25 Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen beslutas av föreningsstämma på vars föredragningslista
ärendet varit uppfört. Beslut om föreningens trädande i likvidation ska biträdas av samtliga
närvarande röstberättigade på föreningsstämman eller beslut på två på varandra följande
stämmor, där beslut på den andra stämman ska ha biträtts av minst två tredjedelar av de
närvarande röstberättigade. För beslut i konsensus krävs att det bland de närvarande
röstberättigade finns representation från såväl offentlig sektor som privat och ideell sektor.
Vid beslut om föreningens upplösning ska anges hur föreningens behållna tillgångar ska
disponeras. Om det finns särskilda krav eller villkor från offentliga finansiärer/fonder, eller
direktiv ges av berörd myndighet om vissa tillgångars användning efter upplösningen, ska
dessa följas. I annat fall ska föreningens tillgångar ges till organisation/-er som verkar i linje
med §2 och §4 i dessa stadgar. Tillgångarna får under inga omständigheter fördelas bland
medlemmarna.
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§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är Leader Gute, ideell förening.

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att med hjälp av strategin för Lokalt ledd utveckling Gotland genom
leadermetoden, utveckla Gotland genom samverkan mellan lokala organisationer, näringsliv
och offentlig verksamhet. Detta sker genom stöd till samverkansprojekt som bidrar till att
utveckla Gotland.
Föreningen arbetar med stöd från EU:s fyra strukturfonder; havs- och fiskerifonden, regionala
utvecklingsfonden, socialfonden och jordbruksfonden för landsbygdens utveckling.
Genomförandet av föreningens verksamhet regleras i avtal mellan LAG (= Föreningens
styrelse, LAG står för Local Action Group) och Jordbruksverket (förvaltande myndighet), där
grundkriterierna fastställts.

§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Gotlands län.

§ 4 Medlemskap
Till medlem i föreningen kan alla antas som vill utveckla Gotland genom leadermetoden.
Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen och prövas av LAG.

§ 5 Finansiering
Föreningens verksamhet finansieras med stöd från fyra olika fonder; Havs- och fiskerifonden,
Regionala utvecklingsfonden, Socialfonden och Jordbruksfonden för landsbygdens
utveckling, samt insatser från det allmänna, företag, organisationer och eget arbete.

§ 6 Medlemsavgift
Medlem skall betala en årlig avgift till föreningen med belopp, som föreningsstämman
fastställer.

§ 7 Utträde ur föreningen
Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen säga upp sitt medlemskap till
LAG. Medlemskapet upphör med omedelbar verkan efter anmälan om detta till LAG.
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§ 8 Uteslutning ur föreningen
Medlem, som motarbetat föreningens ändamål eller verksamhet eller uppenbarligen skadat
föreningens intressen, kan av LAG uteslutas ur föreningen. Medlem som inte har betalt sin
medlemsavgift under två på varandra följande räkenskapsår utesluts ur föreningen. Medlem
som uteslutits ur föreningen av något skäl som härrör ur § 8 skall skriftligen underrättas om
detta direkt efter att protokollet, där beslutet tagits, justerats.

§ 9 LAG
LAG ska ha en jämn fördelning mellan offentlig, privat och ideell sektor (ett trepartnerskap)
där varje sektor bör besätta 30–40% var. Ingen sektor får överstiga 49%. Ledamöterna skall
ha en god geografisk spridning över hela ön. LAG skall bestå av lägst 15 och högst 21
ledamöter som måste ha fyllt 18 år. Fördelningen mellan män och kvinnor skall vara jämn,
vilket innebär att inget kön får utgöra mindre än 40% eller mer än 60%. LAG skall sträva
efter att ha representation från olika ålderskategorier och etnisk bakgrund. I LAG bör minst
två ungdomsrepresentanter 18–25 år ingå. I LAG bör finnas kompetens som speglar de fyra
fonderna.
•
•
•

•
•
•

Valbar till LAG är enskild person som företräder medlem, som är juridisk person.
LAG:s ordförande och vice ordförande väljs av den ordinarie föreningsstämman för
tiden t.o.m. nästa ordinarie föreningsstämma.
LAG:s övriga ledamöter väljs av ordinarie föreningsstämma på två år. Vid första stämman
väljs halva antalet ledamöter på två år och halva antalet på ett år med iakttagande av
den fördelningsmässiga representation som stadgas ovan.
Vid behov kan LAG inom sig utse befattningshavare.
LAG har rätt att inom sig utse beredande organ, arbetsutskott eller liknande och då
eftersträva den fördelning som framgår av ovan.
LAG kan besluta att adjungera den kompetens man behöver till LAG och även beredande
organ/arbetsutskott.

§ 10 Föreningens organ
•
•
•
•

Föreningsstämma
LAG
Revisorer
Valberedning

www.leadergute.se

4

§ 11 LAG:s arbete
LAG svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.
LAG svarar för att verksamheten genomförs enligt fastställd Leaderstrategi och att
medlemmarnas intressen tillvaratas. Det åligger LAG att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkställa av föreningsstämman fattade beslut.
Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
Besluta i frågor om projektfinansiering.
Tillsätta ett kansli för beredning och administration.
Ansvara för och förvalta föreningens medel och budget.
Tillställa revisorerna räkenskaper protokoll m.m.
Förbereda föreningsstämmorna.
Följa startbeslut och villkor från Jordbruksverket.
Följa de stadgar som godkänts av Jordbruksverket.
Tillse att utvecklingsstrategins mål uppfylls.
Tillse att det finns ett bemannat leaderkontor när så avtalats med Jordbruksverket.
Mobilisera och informera målgruppen för att få in ansökningar enligt
utvecklingsstrategin.
Främja de lokala aktörernas kapacitet att utveckla och genomföra projekt som leder till
att uppfylla målen i utvecklingsstrategin.
Ta fram LAG-beslut till prioritering av inkomna projektansökningar, fastställa
stödbeloppet samt lämna förslag till Jordbruksverket.
Införa ett icke-diskriminerande och öppet urvalsförfarande med objektiva urvalskriterier
för LAG-beslut till prioritering av projekt och som inte leder till intressekonflikter.
Aktivt verka för att tilldelad budget av EU- och statliga medel används ändamålsenligt
och effektivt.
Vid behov själva ta initiativ till, prioritera och genomföra projekt för att nå målen i
strategin.
Genomföra kontinuerlig uppföljning och utvärdering av både de enskilda projekten och
verksamheten inom utvecklingsstrategin.
Att löpande hålla valberedningen informerad och uppdaterad.

Ordförande
Ordförandeskapet ska under programperioden vara representerat av alla tre sektorer.
Föreningsstämman utser ordförande på en mandattid om maximalt två år med möjlighet till
förlängning med maximalt ett år. Efter mandattiden väljs en ny ordförande men då från en
annan sektor än den tidigare. Vice ordförande ska inte vara från samma sektor som
ordförande.
Ordförande ska bland annat:
•
•
•
•

leda det strategiska utvecklingsarbetet i LAG
leda LAG-möten, ansvara för dagordning och kallelse
uppmuntra alla LAG-ledamöter att aktivt bidra med sin kompetens och synpunkter
säkerställa att LAG har tillgång till tillräcklig kompetens för att genomföra sitt uppdrag.
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LAG:s ordförande skall se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av minst två
LAG-ledamöter eller en ledamot plus en revisor skall LAG sammankallas. Ordförande kallar
till sammanträde.
LAG är beslutsför då samtliga ledamöter kallats och då hälften eller fler av hela antalet
ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Styrelseprotokoll undertecknas av
ordförande, sekreterare och justerare. Protokollförda beslut gäller då det är undertecknat.

§ 12 Firmatecknare
LAG utser firmatecknare.

§ 13 Räkenskapsår
Föreningens räkenskap skall vara kalenderår.

§ 14 Revisorer
Föreningen skall ha minst två revisorer varav en skall vara auktoriserad/godkänd revisor.
Region Gotland har rätt att nominera en revisor. För varje revisor skall det utses en ersättare
och för den auktoriserade/godkända skall en auktoriserad/godkänd revisor utses som ersättare.
Revisorer och ersättare väljs av den ordinarie föreningsstämman för tiden till nästa ordinarie
föreningsstämma.

§ 15 Revision
Revisorerna skall i den ordning som följer av god revisionssed granska föreningens
årsredovisning jämte räkenskaperna samt LAG:s förvaltning. Revisorerna har rätt att
fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper och övriga handlingar. LAG skall ge
revisorerna tillfälle att verkställa granskningen i den omfattning som dessa finner behövligt
samt lämna de upplysningar och biträde som de begär.
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§ 16 Föreningsstämman
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före april månads utgång på tid och plats som LAG
bestämmer. Kallelse till föreningsstämman skall ske senast tre veckor före stämman och
annonseras externt senast två veckor före stämman i lokala tidningar eller annan lokal media.
I kallelsen skall anges de ärenden som skall förekomma på stämman. Föreslagna ärenden
skickas med kallelse samt finns tillgängliga hos LAG:s kansli. Om stämman skall behandla ett
ärende om föreningens likvidation skall förslaget och grunden för detta anges i kallelsen.
Om ärende avser förändring av stadgarna skall det fullständiga stadgeförslaget och det
gällande stadgeförslaget anges i kallelsen.
Föreningens årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse,
verksamhetsplan samt inkomna motioner med LAG:s yttranden skall finnas tillgängliga senast
tre veckor före ordinarie föreningsstämma. I kallelsen skall anges var nämnda handlingar
finns tillgängliga. Handlingarna skall sändas till den medlem som begär detta. LAG kan alltid
väcka ärenden till ordinarie eller extra föreningsstämma.

§ 17 Beslutsregler på föreningsstämman
Varje medlem har en röst på föreningsstämman. Medlem som är juridisk person har rätt att
utse ett ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt som gäller högst ett år. Medlem som är
enskild fysisk person får ej rösta genom ombud. Föreningsstämman är beslutsför med det
antal medlemmar som är närvarande på stämman förutsatt att offentlig sektor, näringsliv och
ideell sektor är representerade.
Föreningsstämmans beslut avgörs av den mening som fått mer än hälften av de uppgivna
rösterna. Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet
genom lottning. Beslut fattas med acklamation eller, om så begärs av röstberättigad efter
omröstning, votering. Val sker slutet om en röstberättigad begär det. I andra frågor fattas
beslut slutet om mer än hälften av de närvarande begär det.

§ 18 Motioner
Medlem har rätt att få en motion behandlad vid ordinarie föreningsstämma om medlem
skriftligt framställer sin begäran till LAG senast två veckor före stämmans genomförande.
LAG skall till stämman avge skriftligt yttrande i ärendet.
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§ 19 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare
3. Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera stämmans protokoll.
4. Godkännande av röstlängd.
5. Godkännande av föredragningslistan.
6. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande,
7. LAG:s verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar för det gångna
verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fastställande av resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för LAG:s ledamöter.
11. Beslut med anledning av föreningens resultat.
12. Beslut om medlemsavgifter.
13. Beslut om arvode till LAG, revisorer och valberedningens ledamöter.
14. Av LAG hänskjutna frågor.
15. Behandling av motioner.
16. Beslut om antal ledamöter.
17. Val av ordförande och vice ordförande i LAG för ett år.
18. Val av övriga ledamöter som står till förfogande.
19. Val av revisorer och ersättare för dessa.
20. Val av ledamöter i valberedningen samt sammankallande.
21. Övriga frågor.
22. Mötets avslutande.
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§ 20 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas när LAG finner skäl till detta. Sådan stämma skall även
hållas om en revisor och en representant från vardera offentlig, privat och ideell sektor så
begär. Sådan skall även hållas om minst en tiondel av föreningens medlemmar så begär.
Kallelse till extra föreningsstämma skall utfärdas inom fjorton dagar från den dag då sådan
begäran kom till föreningen. Stämman skall hållas inom en månad från den dag kallelsen
sändes. Kallelse med föredragningslista till extra föreningsstämma skall ske skriftligen senast
sju dagar för stämman. Skulle LAG underlåta att i föreskriven ordning utfärda kallelse får de
som framställt begäran utfärda kallelse vilket skall ske skriftligen till alla medlemmar.
Vid extra föreningsstämma får endast ärenden som står på föredragningslistan behandlas.
Om beslutsförhet och rösträtt på extra föreningsstämma gäller vad som förskrivs om ordinarie
föreningsstämma.

§ 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.

§ 22 Stadgeändring
För beslut om stadgeändring krävs antingen konsensus bland samtliga röstberättigade på
föreningsstämma eller beslut på två på varandra följande stämmor, där beslutet på den andra
stämman skall ha biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. För beslut fattat i konsensus
skall det finnas representanter från de tre parterna offentlig, privat och ideell sektor.
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§ 23 Tolkning av stadgar
Vid tvekan om stadgarnas tolkning, skall LAG:s majoritet vid tolkningstillfället vara gällande.
Vid lika röstetal är ordförandes röst avgörande.

§ 24 Upplösning av föreningen
För beslut om föreningens trädande i likvidation krävs antingen konsensus bland samtliga
röstberättigade på föreningsstämma eller beslut på två på varandra följande stämmor, där
beslutet på den andra stämman skall ha biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. För
beslut fattat i konsensus skall det finnas representanter från de tre parterna offentlig, privat
och ideell sektor.
Behållna tillgångar i föreningen skall vid dess upplösning återbetalas till medfinansiärerna,
varvid stämman beslutar om fördelningen.
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