Stadgar för Leader Sjuhärad LLU, ideell förening
Stadgar antagna vid årsmöte för föreningens bildande 19 augusti 2015.
Därefter uppdaterade vid årsmöte 2018-04-12 och extra årsmöte 2018-06-13

§ 1 Namn
Föreningens namn är Leader Sjuhärad LLU.
§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att förmedla och besluta om projektmedel utav de medel som
ställs till förfogande från EU, staten och Sjuhäradskommunerna samt andra offentliga
finansiärer, för lokala utvecklingsprojekt, samt informera och initiera till lokala
utvecklingsprojekt.
Föreningen skall bedriva ideell verksamhet som ger stöd för landsbygdsutveckling inom det
geografiska område som framgår av upprättad strategi.
§ 3 Säte och verksamhetsområde
Föreningen har sitt säte i Tranemo kommun. Föreningen bedriver sin verksamhet i Tranemo
kommun samt kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Ulricehamn och
Vårgårda. Föreningens kontor skall finnas i verksamhetsområdet.
§ 4 Medlem
Till medlem i föreningen antas den eller de som vill arbeta för föreningens syfte och ändamål
utifrån föreningens stadgar och fattade beslut, samt upprättad och fastställd strategi.
Medlemmar utgörs av juridiska personer såsom föreningar, företag, kooperativ samt
organisationer och myndigheter med säte och/eller verksamhet i Sjuhärad, eller fysiska
personer som bor eller bedriver verksamhet i området.
§ 5 Medlemsavgift
Föreningen äger rätt att ta ut en årlig medlemsavgift vars storlek fastställs av årsmötet.
§ 6 Styrelse
Styrelsen väljs vid föreningens årsmöte och består av 15 ledamöter. Styrelsen är tillika
föreningens LAG-grupp. Styrelsen/LAG skall bestå av representanter från de
verksamhetsområden som framgår av Leaderstrategin och med den fördelning som finns i
denna vilket innebär,

Offentlig verksamhet
Näringsliv
Ideell verksamhet

5 ledamöter
5 ledamöter
5 ledamöter

Könsfördelningen skall inte frångå ett 40/60 förhållande.
Styrelseledamot kan inte vara under 18 år.
Dessutom skall en god geografisk och kompetensmässig spridning eftersträvas.
Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år, vid föreningens första årsmöte väljs hälften av
ledamöterna på ett år. Styrelseledamot skall vara medlem i föreningen.
Ordförande väljs för två år och skall under perioden rekryteras ur minst två sektorer.
Styrelsen äger rätt att under löpande verksamhetsår tillsätta arbetsgrupper, arbetsutskott och
andra kommittéer för särskilda uppdrag och projekt.
Styrelsen äger rätt att adjungera personer till styrelsen för hela eller delar av
verksamhetsåret.
Styrelsen ansvarar för föreningens kontor och personal.
Styrelsen ansvarar för verksamhetsplan.
Styrelsen har ansvar för föreningens ekonomi.
Styrelsen är beslutför när minst hälften av de valda ledamöterna är närvarande och ingen
sektor har egen majoritet.
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller vid förfall av denne vice
ordföranden på de tider och platser som denne bestämmer. Kallelse skall vara ledamöterna
tillhanda i god tid före sammanträdet.
§ 7 Årsmöte
Årsmöte skall hållas årligen innan april månads utgång. Utöver ordinarie årsmöte äger
styrelsen rätt att hålla medlems- och informationsmöten i den utsträckning som behov och
intresse finns inom föreningen.
Vid årsmötet skall följande förekomma till behandling:
Mötets öppnande.
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av protokolljusterare.
3. Fastställande av röstlängd.
4. Godkännande av kallelse till årsmötet.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för senaste
verksamhetsåret.
7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
11. Beslut om arvoden och ersättningar för styrelsen.

12. Val av ledamöter i styrelsen på 2 år (vid första årsmötet väljs hälften av ledamöterna
på 1 år)
13. Val av ordförande och 2 vice ordförande på två år (varav en av de vice väljs på ett år
vid första årsmötet).
14. Val av lekmannarevisor jämte ersättare samt val av godkänd/auktoriserad revisor.
15. Val av valberedning, tre ledamöter en från vardera sektorn.
16. Inkomna förslag från medlemmar och styrelse
17. Övriga frågor.
Beslut på föreningsstämman fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal gäller ordförandens
utslagsröst. Varje medlem äger en röst vid omröstning på årsstämman. Röstning genom
fullmakt för annan medlem får ej ske.
Organisationer som företräds av mer än en medlem äger en röst på årsmötet.
Förslag från medlemmar och styrelse skall vara inkomna till styrelsen senast februari månad.
§ 8 Kallelse
Kallelse till årsmötet görs genom personlig kallelse till samtliga medlemmar. Kallelse till
ordinarie årsmöte skall göras tidigast fyra veckor och senast två veckor före mötet. Kallelse
till extra årsmöte skall ske tidigast två veckor och senast en vecka före extra mötet, i kallelse
skall anges de ärenden som kommer att behandlas vid extra årsmötet.
§ 9 Extra årsmöte och övriga medlems- och informationsmöten
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen finner det nödvändigt, när revisorerna begär det eller
när minst 10 % av föreningens medlemmar begär detta. Övriga medlems- och
informationsmöten anordnas i den utsträckning som styrelsen finner nödvändigt.
§ 10 Valberedning
För förberedande av val av styrelse och revisorer skall en valberedning utses vid ordinarie
årsstämma, denna skall bestå av tre personer som utses med en person från varje sektor i
föreningen, vara jämställd och ha god geografisk spridning. Valberedningen skall ha god
erfarenhet av styrelsearbete och vara väl insatt i leadermetoden.
§ 11 Revisorer
För granskning av föreningens verksamhet skall årligen väljas en lekmannarevisor jämte
ersättare. Uppdraget som godkänd revisor upphandlas för hela programperioden och
meddelas årsmötet. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en
månad före årsmötet. Revisorerna skall granska föreningens förvaltning och räkenskaper för
det senaste verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre
veckor före årsmötet.
§ 12 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
§ 13 Firmateckning
Firmatecknare utses vid konstituerande mötet efter årsmötet.
§ 14 Jäv

Med jäv menas att person eller den/det personen företräder i föreningen har egna intressen
att bevaka. För föreningen gäller de jävsregler som anges i kommunallagen.
§ 15 Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras av årsmöte eller medlemsmöte. Vid beslut skall minst 2/3 av
föreningens närvarande medlemmar biträda förslaget samt behandlas på två på varandra
följande möten.
§ 16 Upplösning
Föreningen skall upplösas efter programperiodens slut sedan slutlig redovisning och
avräkning av de offentliga finansieringsmedlen skett. Eventuell behållning därefter fördelas i
enlighet med föreningens avslutande årsmötes beslut.

