Stadgar för föreningen Leader Västra Småland

Namn
§1
Föreningens namn är ”Leader Västra Småland”.
Ändamål
§2
Föreningens ändamål är att:
 Främja och bedriva lokalt ledd landsbygdsutveckling i enlighet med
antagen strategi.
 Vara lokal/regional/internationell part för genomförande av EU: s
landsbygdsprogram, särskilt det utvecklingsarbete som förutsätts ske
i trepartnerskap enligt LEADER-metoden mellan offentliga, ideella
och privata aktörer
 Samordna ekonomiskt stöd från andra stödgivare.
Föreningens säte
§3
Föreningen skall i huvudsak vara verksam i de fyra kommunerna Jönköping
(södra och västra delarna), Gislaved, Gnosjö och Vaggeryd.
Föreningens kontor och hemvist skall vara på den ort, inom området, som
föreningen beslutar.
Medlemskap
§4
Till medlem i föreningen antas sökande som kan förväntas följa föreningens
stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål.
Kommuner, organisationer, företag och privatpersoner som är intresserade
och vill verka för områdets utveckling och främst landsbygdsutveckling kan
antas som medlemmar i föreningen.
Kommunerna i verksamhetsområdet är medlemmar genom sin
medfinansiering.
En medlem en röst.
Organ
§5
Föreningens organ är:
 Föreningsmöten
 LAG (Lokal Aktions Grupp)
 Revisorer auktoriserade
 Valberedning
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Medlems åtagande
§6
Medlem är skyldig att betala stadgeenlig och av årsmötet fastställd årsavgift
samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.
Kommunernas medlemsavgift utgörs av dess medfinansiering.
Medlemsavgift betalas senast den 31/1 varje år.
Utträde
§7
Medlem som ej erlagt avgift anses som utträdd.
Uteslutning
§8
Medlem som motarbetar föreningens verksamhet och ändamål eller
uppenbarligen skadar föreningens intressen kan uteslutas.
LAG fattar beslut i dessa fall.
LAG (Lokal Aktions Grupp)
§9
I föreningen finns en Lokal Aktions Grupp (LAG) som hanterar Lokalt ledd
utveckling. LAGs sammansättning utgår från trepartnerskapet vilket
förutsätter en jämn fördelning och högst 49 % från en sektor.
LAG utgörs av 20 ledamöter med följande fördelning:
Varje medlemskommun nominerar 5 ledamöter varav en är
kommunrepresentant och en bör vara under 25 år samt att i övrigt se till att
nedan angivna kriterier uppfylls.
Medlemskommunerna skall också utse en ersättare till sin
kommunrepresentant.
Trepartnerskapet (offentlig, privat, ideell) skall uppfyllas av varje kommun.
Se också Valberedningens ansvar § 15
Föreningens årsstämma utser LAG. LAG gruppen uppdateras vid stämman
årligen. Vakanser mellan stämmorna hanteras av valberedningen. Vid
vakans kan adjungering användas mellan stämmorna.
LAG-ledamot ska vara medlem i föreningen. Bland de 20 ledamöterna bör
det finnas minst fyra ungdomar under 25 år, genusrepresentationen skall
vara minst 40/60. I LAG ska det ingå företrädare som har kompetens för de
olika fonderna och insatsområdena. Vidare skall hänsyn tas till etnicitet.
Ledamot i LAG skall vara myndig person (18 år).
Kallelse till möte med LAG skall ske minst en vecka innan möte skall äga
rum.
LAG fattar preliminära beslut om godkända projektansökningar. Slutgiltiga
beslut tas av jordbruksverket. Avslagna projekt är definitiva och kan inte
överprövas.
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LAG är beslutsmässigt när minst 11 av LAGs medlemmar deltar, förutsatt
att fördelningen mellan de tre sektorerna är säkerställd.
Ordförande för LAG väljs varje år på årsstämman.
Under programperioden skall ordförandeskapet rotera mellan två sektorer.
Högst 2 + 2 år från samma sektor. Vice ordförande och 2:e vice ordförande
får inte komma från samma sektor som ordföranden.

Utöver projektbeslut ansvar LAG för:
a) Se till att stadgar och andra regler följs
b) Att verka för föreningens ändamål
c) upprätta verksamhets- och ekonomiska berättelser samt framlägga
dessa för årsmötet
LAGs sammanträden
§10
LAG sammanträder när ordförande eller minst halva antalet
LAGledamöter så bestämmer.
Vid sammanträde skall protokoll föras.
Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Arbetsutskott
§ 11
Arbetsutskottet företräder föreningen och beslutar på föreningens vägnar
i alla ärenden vars handläggning inte regleras av dessa stadgar eller som
ankommer på LAG att besluta. Arbetsutskottet äger inte rätt att besluta i
projektfrågor.
Det åligger arbetsutskottet särskilt att:
a) planera, leda, fördela samt följa upp arbetet i föreningen
b) genomföra budgetuppföljning löpande
c) förvalta föreningens medel på uppdrag av LAG
d) förbereda årsmöteshandlingar
e) ansvara för kansliets organisation
f) företräda föreningen som arbetsgivare
Arbetsutskottet består av 7 ledamöter varav ordförande utsedd på
stämman ingår. AU utser inom sig vice ordförande, 2:e vice ordförande,
var och en av de tre ordförandeposterna skall komma från respektive
sektor samt sekreterare och kassör.
Vice ordförande och 2:e vice ordförande har efter de blivit utsedda också
samma uppdrag i LAG.

Version 3

20180418

3

Stadgar för föreningen Leader Västra Småland
Arbetsutskott väljs ur LAG gruppen. I Arbetsutskottet skall de fyra
kommunrepresentanterna (offentliga) ingå. Alla sektorer skall vara
representerade.
Arbetsutskottet väljs för en tvåårig mandatperiod och på ett sådant sätt
att endast hälften av ledamöterna väljs vid varje ordinarie årsmöte.
.
Vid första årsmötet med föreningen väljs halva antalet AU ledamöter för
en tid av två år. Resterande AU ledamöter väljs för en tid av ett år.
Beslutsprotokoll skall föras och justeras av ordföranden och en därtill
vald ledamot.

§12 Ordförande
Nyckelperson i föreningen som med stort ansvar skall leda det
strategiska utvecklingsarbetet, leda LAGs möten samt uppmuntra
ledamöterna att aktivt bidra med sin kompetens och sina synpunkter.
Ordförande har att säkerställa att LAG är beslutsmässiga vid varje LAG
möte dvs. aldrig fler än 49 % från någon sektor.
Firmateckning
§ 13
Föreningens firma tecknas gemensamt av de som LAG utser.
Övriga organ
§ 14
LAG har därutöver rätt att tillsätta de organ som behövs för föreningens
arbete.
Valberedning
§ 15
Valberedningen utgörs av fem personer.
I valberedning skall alla tre sektorerna vara representerade. Den skall
vara jämställd, geografisk spridd och ha erfarenhet och kunskap om
styrelsearbete och LEADER metod.
Valberedningen föreslår årsmötet val av ordförande samt övriga LAG
ledamöter och AU, auktoriserade revisorer och revisorsersättare samt
lämnar förslag om arvodesbelopp.
Valberedningen har i sitt arbete att utgå från § 9.
Verksamhets- och räkenskapsår
§ 16
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Revision
§ 17
LAG skall senast en månad innan årsmötet tillhandahålla revisorerna
föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga
handlingar som revisorerna önskar ta del av.
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Revisorerna skall löpande ta del av och granska styrelsens verksamhet
och räkenskaper. För avslutat verksamhetsår skall revisorerna överlämna
revisionsberättelse, till LAG och årsmötet, senast två veckor före
årsmötet.
Årsmöte
§ 18
Årsmöte skall hållas senast i april månad. Kallelse skall ske med post
eller e-post och annan publik annonsering,senast 3 veckor före mötet. Till
kallelsen bifogas dagordning. Verksamhets- och ekonomiska berättelser
finns tillgängliga 1 vecka före årsmötet.
Arbetsutskottet ansvarar för utskick av kallelse.
Beslutsmässighet
§ 19
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är
närvarande på mötet.
Val skall ske med i sluten omröstning, om fler än det antal som skall
väljas föreslås. Vid lika röstetal avgör lottning.
Dagordning
§ 20
Vid årsmötet behandlas följande ärenden:
a) val av ordförande och sekreterare för mötet
b) val av två protokollsjusterare, (jämte ordförande) tillika rösträknare
c) upprop och fastställande av röstlängd
d) fråga om mötet utlysts på rätt sätt
e) fastställande av dagordning
f) verksamhets- och ekonomisk berättelse
g) revisorernas berättelse
h) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
i) fastställande av medlemsavgift
j) beslut om arvoden
l) val av ordförande för en tid av ett år
m)val av LAG ledamöter
n) Val av arbetsutskott (6 personer exkl. ordförande)
n) val av auktoriserad revisor jämte ersättare för en tid av ett år,
o) val av valberedning (5 personer) och sammankallande för denna
p) behandling av förslag som väckts av LAG eller inlämnats till
LAG/Arbetsutskott av röstberättigad. Förslag skall lämnas minst två
veckor före mötet, dock skall förslag om stadgeändringar eller upplösning
av föreningen vara inlämnat en månad före årsmötet.
q) övriga frågor
Frågor av ekonomisk karaktär får inte avgöras om de inte finns med på
dagordningen för mötet.
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Föreningsmöten
§ 21
LAG skall kalla föreningens medlemmar till föreningsmöte, utöver
årsmötet, minst en gång per år.
Kallelse skall ske med post eller e-post och annan publik annonsering,
senast 3 veckor före mötet.
Vidare är LAG skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med
angivande av skriftligt skäl så kräver, eller när det för angivet ändamål
begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar.
Underlåter LAG att inom 14 dagar kalla till mötet, får de som krävt mötet
kalla till detta.
Kallelse till extramöte skall ske minst en vecka innan mötet.

Beslutsmässighet
§ 22
Föreningsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är
närvarande.
Beslut, omröstning
§ 23
Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs.
Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som
biträds av mötets ordförande.

Stadgefrågor
§ 24
För stadgeändring krävs enighet bland samtliga medlemmar, eller beslut
på två föreningsmöten och att ändringen biträds av minst tre fjärdedelar
av de röstande på det senare mötet. Kallelse till ny stämma skall ej göras
innan första stämman hållits
Upplösning
§ 25
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande
föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte, samt att förslaget, vid det
sista av dessa två möten, biträds av minst två tredjedelar av avgivna
röster.
Vid upplösning skall föreningens tillgångar fördelas enligt insatt kapital
mellan medlemskommunerna.
Jäv
§ 26
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En förtroendevald eller anställd som är jävig i ett ärende får inte delta i
diskussion eller närvara vid ett ärendes slutgiltiga avgörande, men får
närvara vid presentation av projekt.
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot sig
skall självmant meddela detta.
Beslut i jävsfråga fattas av LAG.
En person är jävig om
1) saken angår hen själv eller hens make/maka/partner, sambo, förälder,
barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång
kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för hen själv eller någon
närstående,
2) hen eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken
angår eller för någon som kan väntas synnerlig nytta eller skada av
ärendets utgång,
3) hen har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i
saken, eller
4) det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba
förtroendet till hens opartiskhet i ärendet.
Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar
betydelse.
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