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STADGAR 

För Leaderområdet 3sam 2.0 Ideell förening 
Antagna vid konstituerande möte 2015-06-03 

 

 

 

 
§ 1 Föreningens namn 

 Föreningens namn är Leaderområdet 3sam 2.0 Ideell förening. 

 

 

§ 2 Föreningens ändamål 

 Föreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell allmännyttig förening öppen 

 för alla med ändamålet att främja, bedriva och samordna lokalt och regionalt 

 utvecklingsarbete. Föreningen skall genomföra arbetet i enlighet med 

 Leaderområdet 3sam 2.0 utvecklingsstrategi och av Jordbruksverket tilldelad 

 budget för perioden 2014 – 2020. Gemensamt arbete med andra organisationer och 

 aktörer inom och utom strategin kan förekomma i fall det främjar bygdens 

 utveckling.  

 

 

§ 3 Hemort/säte   

Föreningen skall vara verksam inom det geografiska området som består av 

Ragunda och Strömsunds kommuner med säte i Hammarstrand i Ragunda kommun.  

 

§ 4 Medlemskap  

Till medlem eller samarbetspartner antas fysiska och/eller juridiska personer som 

förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av 

föreningens ändamål. Som medlem räknas också parter som kommun, 

länsmyndighet, regional myndighet eller annan offentlig myndighet. Ansökan om 

inträde prövas av LAG (styrelsen) eller av den som styrelsen utser. Inga 

medlemsavgifter kommer att tas ut. 

 

 

§ 5 Utträde/uteslutning  

Medlem som utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och 

anses därefter omedelbart ha lämnat föreningen. Föreningsmedlem får inte uteslutas 

ur föreningen av annan anledning än motarbetande av föreningens verksamhet och 

ändamål eller att medlem uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om 

uteslutning fattas av styrelsen efter hörande av den medlem som föreslås utesluten.  

 

 

§ 6 Valberedning 

Vid årsmötet väljs valberedning om minst tre (3) och högst sex (6) ledamöter, varav 

en sammankallande. Valberedningen skall bestå av minst en person från respektive 
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sektor i partnerskapet, bestå av både kvinnor och män samt ha en god geografisk 

spridning och representera de två kommunområdena. Valberedningen nominerar 

namn till ordförande samt representanter i föreningen/LAG inom privat och ideell 

sektor enligt§7, samt revisorer och suppleanter till dessa enligt§12.  

Valberedningen säkerställer att ordförandeskapet innehafts av samtliga tre sektorer 

inom partnerskapet under programperioden 2014 – 2020.  

Valberedningen förbereder också val av ordförande, sekreterare och två justerare 

tillika rösträknare för föreningsstämman. 

 

 

§ 7 Styrelsen/LAG  

Styrelsen skall bestå av minst 15 och högst 17 ledamöter. Minst en ledamot skall 

vara under 25 år. Styrelsen benämns LAG (Local Action Group). 

Styrelsen skall vara sammansatt av minst två representanter från vardera sektorn, 

ideell, näringsliv och offentlig från respektive kommunområde. Kommunernas 

representanter får inte vara i majoritet. 

Könsfördelningen skall om möjligt vara 50 – 50, men lägst 40-60. Suppleanter utses 

så de representerar samtliga tre sektorer. LAG (styrelsen) skall ha kompetens i miljö 

och arbetstagarfrågor. LAG ska även ha kompetenser inom de fonder som omfattas 

av utvecklingsstrategin. Till styrelsen får personal adjungeras. Adjungerade har 

yttranderätt men inte rösträtt. Region Jämtland Härjedalen innehar ett fast mandat 

som adjungerad och inbjuds till samtliga möten. 

Styrelsemedlemmarna väljs sektors- och kommunområdesvis, hälften på ett år och 

andra halvan på två år det första året, därefter tvååriga mandat. Det offentliga 

nominerar själva sina representanter, övriga föreslås genom valberedningen.  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. 

Styrelsen kan också inom sig utse arbetsutskott och fördela arbetet i 

underkommittéer, dit även externa resurspersoner tillfälligt eller permanent kan 

knytas. Ett föreningsutskott med ordförande, vice ordförande samt två 

styrelseledamöter skall med styrelsens direktiv sköta personal, administration och 

andra driftsfrågor. 

Styrelsen är beslutsför när alla är kallade och minst hälften av ledamöterna är 

närvarande, med förbehållet att de offentliga representanterna inte får vara i 

majoritet. Kallelse skall ske minst en vecka i förväg och inkludera dagordning. 

Beslut får endast fattas i frågor som angivits i kallelsens dagordning. Beslut skall i 

möjligaste mån tas i konsensus. Om konsensus inte kan nås, skall beslut tas med ¾ 

majoritet av närvarande ledamöter. 

Styrelsens protokoll ska justeras av ordförande, sekreterare och en justerare. Alla 

sammanträden och beslut skall protokollföras. LAG ledamot skall vara medlem i 

föreningen. 

 

 

§ 8 Jäv  
Frågor kring jäv i samband med beslut om stöd till sökta projekt inom Leader, skall 

bevakas vid styrelsens sammanträden och noteras i protokollet. LAG skall följa vad 

som föreskrivs om jäv i förvaltningslagen. Ordföranden ansvarar för att 

jävsfrågorna hanteras korrekt. Jäv föreligger då ledamot i styrelsen själv är 
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medsökande eller då ledamot är eller kan förväntas bli involverad i projekt som 

behandlas. Detsamma gäller då ledamoten är anhörig eller i beroendeställning till 

sökande. 

Det åligger styrelsens ledamöter att informera ordföranden om förhållanden som 

kan vara grund för jäv. Styrelsen beslutar om tillämpningen av jävsreglerna i varje 

enskilt fall. Jävig ledamot skall ej närvara vid beredning eller beslut om ansökan. 

Handläggningen skall noteras eller protokollföras. 

 

 

§ 9 Föreningens organ 

 Föreningsstämma/Årsmöte 

 LAG/Styrelse 

 Revisorer 

 Valberedning 

 

 

§ 10 Firmatecknare 

 Firma tecknas av ordförande, kassör samt den av styrelsen avsedd person, var 

 för sig eller i samverkan.  

  

 

§ 11 Räkenskapsår 

 Föreningens räkenskapsår är kalenderår.  

 

 

§ 12 Revisorer 

Årsmötet väljer en godkänd revisor, samt en revisorsuppleant för granskning av 

styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper.  

 Styrelsen skall senast en månad innan årsmötet tillhandahålla revisorerna 

föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar 

som revisorn önskar ta del av. 

 Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för senaste 

verksamhetsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två veckor 

före årsmötet. 

 

 

 

§ 13 Kallelse/Årsmöte 

 Årsstämma skall hållas senast före april månads utgång på den tid och plats som 

styrelsen bestämmer. 

 Kallelse skall ske med post eller e-post till medlemmarna, samt annonseras i lokala 

tidningar, på hemsidan samt via sociala medier senast två veckor före årsmötet. 
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§ 14 Föreningsstämma 

1. Stämmans öppnande. 

2. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare för 

stämman.  

3. Fråga om stämman utlysts på rätt sätt. 

4. Fastställande av röstlängd. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. Styrelsens verksamhets- och ekonomisk berättelse. 

7. Revisionsberättelse. 

8. Fastställande av resultat och balansräkning. 

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

10. Fastställande av arvoden och ersättningar. 

11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust. 

12. Val av ordförande för ett år. 

13. Val av övriga styrelseledamöter/LAG 

14. Val av revisor samt revisorssuppleant 

15. Val av valberedning 

16. Av styrelsen hänskjutna frågor. 

17. Inkomna motioner till årsstämman 

18. Stämmans avslutande 

 

 

§ 15 Motioner 

 Motioner som medlem vill ska behandlas på ordinarie årsstämma, skall 

 skriftligen vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmöte.  

 

 

§ 16  Extra årsmöte 

Extra årsmöte kan utlysas efter beslut av styrelsen eller om revisorerna eller 10 % 

av registrerade medlemmar så begär. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla 

skälen för begäran. För kallelse till extra årsmöte gäller samma regler som för 

årsmöte. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.  

 

 

§ 17 Röstning 

I alla frågor eftersträvas konsensus i LAG gruppens arbete. där inte koncensus nås i 

LAG gruppens beslut, krävs kvalificerad majoritet (¾ majoritet) av närvarande 

styrelsemedlemmar. 

Vid årsmöte eller extra årsmöte gäller enkel majoritet vid röstning.   

 

 

§ 18 Stadgeändring 

För stadgeändring krävs beslut av föreningsstämma med minst 2/3 majoritet av 

närvarande styrelsemedlemmar vid två på varandra följande stämmor och med 

minst två veckors mellanrum. Förslag om ändring av föreningens stadgar ska 

insändas till LAG (styrelsen) skriftligen senast en månad innan stämman. 
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§ 19 Tolkning av stadgar 

 Vid tvister eller tvekan om stadgarnas tolkning anlitas opartisk expertis.  

 

 

§ 20 Upplösning av förening 

Föreningens ändamål är kopplat till EU;s programperiod 2014 – 2020 vilket innebär 

att den kan vara tidsbegränsad.  

 

För upplösning av föreningen krävs beslut av föreningsstämman med minst 2/3 

majoritet av de röstande vid två på varandra följande årsmöten.  

Om föreningen upplöses skall EU medlen återställas enligt det statliga 

regelsystemet och de lokala och regionala medlen återbetalas till partnerskapet. Om 

inga direktiv och avtal finns skall tillgångar användas såsom stämman beslutar och i 

enighet med föreningens ändamål att främja lokalt och regionalt utvecklingsarbete 

enligt Leadermetoden och allmännyttiga krav. Medlemmar har inte rätt till del av 

föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen. 

Upplösning av föreningen skall handhas av likvidatorer. Till likvidatorer utses en 

oberoende godkänd revisor och en styrelseledamot. 
 

 


