Stadgar för Leader Linné
§ 1 Föreningens namn
Leader Linné ideell förening
§ 2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo,
Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde, exklusive Ljungby,
Värnamo och Växjö städer.
§ 3 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att vara en intresseorganisation med syfte att verka för
en offensiv samhällsutveckling av allmännyttig karaktär, som ska utveckla
områdets unika värde, genom bland annat Leaderverksamhet.
§ 4 Föreningens organ
Föreningens organ är: Föreningsstämma/Lag grupp, Styrelse, Revisor och
Valberedning
§ 5 Antagande av medlem
Medlemmar i föreningen skall vara fysiska - eller juridiska personer som vill
verka för föreningens ändamål. Styrelsen beslutar om antagning av nya
medlemmar efter skriftlig ansökan.
§ 6 Uppsägning av medlemskap
Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen och ställas till styrelsen.
§ 7 Uteslutning
Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar enligt § 5, inte följer i
behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar förningens intressen
eller ändamål, får uteslutas av föreningsstämma (årsmöte eller extrastämma).
Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och
beslut om föreningens angelägenheter.
§ 8 Medlemsavgift
Medlem är skyldig att årligen erlägga av föreningsstämman fastställd
medlemsavgift.

§ 9 Styrelsen
Styrelsen utses vid föreningsstämman, Styrelsen ska bestå av totalt 12 ledamöter
i ett lokalt trepartnerskap enligt utvecklingsstrategin. 4 ska företräda ideell
sektor, 4 företräda privat sektor och 4 företräda offentlig sektor. Styrelsen ska ha
3 suppleanter, en från varje sektor.
Bland styrelsens ledamöter väljs en ordförande och en vice ordförande. Dessa
två funktioner kan väljas från vilken sektor som helst men måste företräda varsin
sektor. Ordförande väljs för en tid av ett år. Styrelseledamöterna väljs för en tid
av två år utom första gången då val hålls, då hälften av ledamöterna väljs på ett
år och hälften på två år.
Bland de 12 ledamöterna ska könsfördelningen vara jämn. Inget av könen ska ha
färre än fem representanter i styrelsen. Valet av representanter ska baseras på en
strävan efter att involvera alla åldrar, samt nya svenskar med utländsk bakgrund.
Vid valet av styrelsen ska en god geografisk spridning tas i noggrant beaktande.
Styrelsen är beslutför när antalet ledamöter överstiger hälften av hela antalet
ordinarie ledamöter. Styrelsen ska normalt fatta beslut i samförstånd. Om det är
nödvändigt kan styrelsen även fatta beslut efter omröstning. Vid omröstning
fattar styrelsen beslut med enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Vid lika
röstetal gäller ordförandes mening, utom i personval då lotten skiljer.
§ 10 Adjungering
Styrelsen får adjungera enskilda personer. Adjungerande personer har inte
rösträtt.
§ 11 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden som inte
regleras av dessa stadgar.
Det åligger styrelsen särskilt att
- verka för föreningens ändamål
- verkställa av föreningsstämman fattade beslut
- handha föreningens ekonomi och bokföring
- upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa
vid föreningens årsstämma
- utse ett arbetsutskott
- handha arbetsgivaransvar
- informera såväl medlemmar som potentiella medlemmar om föreningens
verksamhet
- verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar
§ 12 Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller när minst halva antalet
styrelseledamöter så begär. Styrelsen är skyldig att föra protokoll. Protokollet
ska justeras av ordförande och en ledamot.
§ 13 Arbetsutskott
Styrelsens arbetsutskott ska bestå av tre representanter: styrelsens ordförande,
vice ordförande samt en övrig ledamot. Samtliga tre sektorer bör företrädas.
§ 14 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller dem som styrelsen utser.
§ 15 Årsredovisning
Styrelsen är skyldig att upprätta och avlämna årsredovisningshandlingar
omfattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.
Årsredovisningen ska avlämnas till revisorerna senast fyra veckor före ordinarie
föreningsstämma.
§ 16 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
§ 17 Revisor och revision
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskapsår skall årligen granskas av en
godkänd revisor som utses på årsstämman och väljs för ett år. Högst en
revisorssuppleant får dessutom utses för samma tid.
Revisor har att granska såväl förvaltning som räkenskaper. Revisors arbete ska
vara avslutat innan kallelse till årsstämman sker.
§ 18 Valberedning
En valberedning väljs på årsstämman. Den skall bestå av fyra-sex ledamöter. En
av dessa väljs som sammankallande. Hälften av ledamöterna väljs på två år och
hälften på ett år. Valberedningen ska lämna förslag till årsmötet avseende
valärenden och arvodesfrågor. Kommunerna har till ansvar att för sin räkning
förbereda val av valberedning.
§ 19 Föreningsstämma/Lag gruppens stämma
Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter
utövas på föreningsstämma som kan vara ordinarie stämma eller extra stämma.
Kallelse och årsmöteshandlingar ska vara utsända senast 3 veckor före stämman.
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

§ 20 Ärende på ordinarie stämma
Ordinarie stämma (årsstämman) skall hållas före utgången av maj månad på tid
och plats som styrelsen bestämmer.
Vid ordinarie stämma skall följande ärende behandlas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Val av ordförande, sekreterare och två justerare för stämman
Upprättande av röstlängd
Anmälan av ärende att behandla under punkten ”övriga frågor”
Fastställande av föredragningslista
Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för
senaste verksamhetsåret, samt beslut om hantering av vinst och förlust.
Revisorernas berättelse för samma tid
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
Beslut om styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för
nästkommande verksamhetsår
Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Beslut om arvoden och ersättningar för styrelsen och övriga
föreningsfunktionärer
Val av föreningens, tillika styrelsens ordförande
Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
Val av revisor och suppleant
Val av valberedning
Behandling av ärende som styrelsen överlämnat till årsstämman för
avgörande
Behandling av motioner
Övriga frågor

Fråga under punkten ”Övriga frågor” får inte gå till beslut om någon motsätter
sig det.
§ 21 Extra föreningsstämma
Extra stämma skall hållas när styrelsen finner skäl för det eller då minst tio % av
medlemmarna eller revisor till styrelsen skriftligen begär det.
§ 22 Motioner
Förslag som medlem önskar skall tas upp till behandling på ordinarie stämma
skall inlämnas skriftligen till styrelsen senast 1 mars.
§ 23 Ombud och rösträtt
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Omröstning sker öppet om inte
sluten omröstning begärs. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal

gäller den mening som ordföranden biträder, dock sker vid val avgörandet
genom lottning.
Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.
§ 24 Stadgeändring
För ändring av stadgarna krävs beslut vid föreningsstämma med minst tre
fjärdedels majoritet för förslaget om ändring. Förslaget till stadgeändring skall
bifogas kallelsen till stämman.
§ 25 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande
föreningsstämmor varav den ena skall vara årsstämman – och sista gången med
minst två tredjedels majoritet för förslaget om upplösning.
Den stämma som slutgiltigt upplöser föreningen beslutar även om disposition av
dess tillgångar. Tillgångarna får under inga omständigheter fördelas bland
medlemmarna. Kvarvarande erhållna bidrag till verksamheten återbetalas till
bidragsgivarna enligt samma fördelningsgrund som vid erhållandet av bidragen.

Antagande av stadgar
Ursprungligt beslut om dessa stadgar antas vid det konstituerande mötet för
Leader Linne den 29 september 2008.

