Stadgar
Utveckling Hälsingebygden, ideell förening

§1

Föreningens firma
Föreningens firma är Utveckling Hälsingebygden, ideell förening.

§2

Ändamål
Föreningen har till ändamål att bedriva allmännyttig verksamhet för i första
hand föreningslivet i ett avgränsat område (Hälsingebygden). Bilaga: Kartbild.
Föreningen skall arbeta för en bred finansiering av såväl interna som externa
projekt. Under programperioden 2014 – 2020 skall arbetet med Leaderstrategin
prioriteras.

§3

Verksamhet
Föreningens huvuduppgift är att besluta om stöd till projekt inom ramen för
Utveckling Hälsingebygdens utvecklingsstrategi. I detta stöd ingår såväl EUmedel som svensk offentlig medfinansiering.
I verksamheten ingår att verka för att finansiering sker i enlighet med av
Jordbruksverket beslutade ramar.
I verksamheten ingår vidare att informera om de möjligheter Utveckling
Hälsingebygden erbjuder via olika typer av nätverk i området. Föreningen ska
även stödja tillkomsten av, följa pågående och utvärdera genomförda projekt.
Samverkan med andra Leader- och landsbygdsområden i Europa ingår i
föreningens verksamhet.
I övrigt bedriva verksamhet i enlighet med strategiplanen för Utveckling
Hälsingebygden och Jordbruksverkets anvisningar.

§4

Säte
Föreningen har sitt säte i Bollnäs kommun.

§5

Medlemskap
Till medlem i föreningen antas fysiska och juridiska personer som förväntas
följa föreningens ändamål och stadgar.
De regionala och kommunala finansiärerna, Region Gävleborg och de sju
kommunerna liksom stödmottagare och LAG ledamöter ansluts automatiskt som
medlemmar. Region Gävleborg och kommunerna företräds via ett ombud i
LAG. Nya medlemmar utöver dessa, godkänns av LAG efter skriftlig ansökan.
Om medlem motarbetar föreningen eller bryter mot föreningens stadgar kan
LAG besluta om uteslutning. Sådant beslut kan av medlemmen överklagas till
föreningsstämman.
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§6

Avgifter
Föreningsstämman kan besluta att medlem skall erlägga årsavgift till
föreningen, dock högst 500 kronor.

§7

LAG
LAG (Lokal Aktivitets Grupp) är det organ som ansvarar för genomförandet av
programmet för Utveckling Hälsingebygden. Föreningens styrelse utgör LAG.
LAG skall bestå av minst 14 och högst 24 ordinarie ledamöter inkl 1 ordförande.
Inga ersättare.
Lags sammansättning:
- Trepartnerskap – jämn fördelning (högst 49 % från resp sektor)
- Jämn könsfördelning (40 – 60 %)
- Minst 18 år fyllda
- Kompetens för strategins genomförande
- Geografisk spridning av ledamöter
- Ledamöter skall vara medlemmar i föreningen
LAG:s uppgifter
LAG företräder föreningen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på
föreningens vägnar i alla ärenden som inte regleras av dessa stadgar.
Mandattiden är två år och val sker med växelvis avgång. Startåret sker val på 1
resp 2 år. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av antalet ledamöter är
närvarande. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.
Det åligger LAG särskilt att
- verka för föreningens syfte
- utse en vice ordförande
- utse ett arbetsutskott (AU)
- utse firmatecknare för föreningen
- verkställa av föreningsstämman fattade beslut
- ansvara för föreningens ekonomi och bokföring
- informera såväl medlemmar som potentiella medlemmar om
föreningens verksamhet
- verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar
LAG:s ansvar
LAG ansvarar för att:
- följa startbeslut och villkor från Jordbruksverket
- förvalta föreningens verksamhet och organisation
- följa de stadgar som godkänts av Jordbruksverket
- verksamheten bedrivs enligt godkänd utvecklingsstrategi
- utvecklingsstrategins mål uppfylls
- det finns ett bemannat leaderkontor till och med juni 2023 samt
tillhörande personalansvar
- mobilisera och informera relevanta aktörer för att få in
ansökningar enligt utvecklingsstrategin
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-

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 stödbelopp samt lämna förslag
till Jordbruksverket
införa ett icke-diskriminerande och öppet urvalsförfarande med
objektiva urvalskriterier för LAG-beslut till prioritering av
projekt 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
kontinuerlig uppföljning och utvärdering av både de enskilda
projekten och verksamheten inom utvecklingsstrategin
löpande hålla valberedning informerad och uppdaterad

LAG:s ordförande
Ordförandeskapet ska under programperioden bytas minst en gång och ska vid
bytet representeras av en av de återstående två sektorerna. Maximal mandattid är
fyra (4) år. Mandattid räknas från första årsmötet efter startbesked. Vice
ordförande ska vara från annan sektor än ordförande.
Ordförandes uppgifter är bl.a att:
- leda det strategiska utvecklingsarbetet
- leda LAG-möten, ansvara för dagordning och kallelse
- uppmuntra alla LAG-ledamöter att aktivt bidra med sin
kompetens och synpunkter
- säkerställa att LAG har tillräcklig kompetens för att genomföra
sitt uppdrag
- säkerställa att inte en sektor får övervikt vid beslut
LAG har rätt att adjungera ledamöter om särskilt behov föreligger.
§8

Arbetsutskott
Arbetsutskottet utses av LAG och är underställt detsamma.
Det skall bestå av LAG:s ordförande, vice ordförande jämte tre övriga LAGledamöter, en från varje sektor.
Arbetsutskottet väljs på ett (1) år och adjungerar själva ledamöter efter behov.
Utskottets ordförande och vice ordförande är densamma som LAG:s.
Utskottets uppgift är att bereda ärenden före behandling i LAG liksom att tillse
att LAG:s beslut verkställs.

§9

Föreningens organ
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman.
Utöver den finns
LAG
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§ 10

Arbetsutskott
Revisorer
Valberedning

Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordförande, verksamhetsledare och ekonom var
för sig. Firma kan även tecknas av annan person som LAG utser. Detta ska då
regleras i det konstituerande mötesprotokollet.

§ 11

Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 12

Revisorer
LAG upphandlar en godkänd revisor.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast två månader före
föreningsstämma.

§ 13

Revision
Revisorerna skall granska LAG förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret samt till LAG överlämna revisionsberättelse
senast tre veckor före föreningsstämman.
Det åligger LAG att kontinuerligt förse revisorerna med LAG:s handlingar,
revisorerna har också rätt att närvara vid LAG/styrelsens möten.

§ 14

Valberedning
Valberedningen skall bestå av sju personer, en från var och en av deltagande
kommuner. Sammankallande till valberedningen väljs av föreningsstämman.
Valberedningen skall:
- bestå av alla tre sektorer
- vara jämställd
- ha geografisk spridning
- ha erfarenhet och kunskap om styrelsearbete och
Leadermetoden
Mandattiden för valberedningen är ett (1) år.
Det åligger LAG att kontinuerligt hålla valberedningen informerad och
uppdaterad.

§ 15

Kallelse
Kallelse till föreningsstämma sker per brev/mail tidigast fyra veckor före och
senast två veckor före ordinarie stämma. Samt via hemsidan.
Dagordning och övriga handlingar skall bifogas kallelsen. Andra meddelanden
under verksamhetsåret sker per post/mail eller via hemsida.

4

§ 16

Föreningsstämma
Medlemmars rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas på
föreningsstämma som kan vara ordinarie stämma eller extra stämma.
Föreningsstämma skall årligen hållas före maj månads utgång och dagordningen
skall minst innehålla följande ärenden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Stämman öppnas
Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande
Beslut om stämmans offentlighet
Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt
fastställande av röstlängd
Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika
rösträknare, för föreningsstämman
Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust
Beslut om årsavgift
Beslut om arvode till styrelse och revisorer
Av styrelsen hänskjutna frågor
I stadgeenlig ordning inkomna ärenden
Val av ordförande
Val av LAG/styrelseledamöter
Val av valberedning samt dess sammankallande
Val av revisor
Övriga ärenden
Mötets avslutande

§ 17

Motioner
Medlem som vill ha motion/ärenden behandlad på ordinarie föreningsstämma
skall anmäla detta skriftligen till LAG senast den 28 februari.

§ 18

Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma kan hållas om LAG anser det befogat, eller en majoritet
av LAG så begär.
Kallelse till extra föreningsstämma skall ske tidigast fyra veckor före och senast
två veckor före extra stämma. Dagordning och övriga handlingar skall bifogas
kallelsen.

§ 19

Röstning
Vid röstning på föreningsstämma, föreningsmöten och i LAG gäller enkel
majoritet.

§ 20

Ändring av stadgar
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Ändring av föreningens stadgar sker på två på varandra följande stämmor, varav
minst en skall vara ordinarie och minst tre månader förflyta mellan stämmorna.
Beslutet på den andra stämman ska ha en majoritet av minst 2/3 av de röstande.
§ 21

Tolkning av stadgar
Uppstår på LAG-möte tveksamhet om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall
förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande LAG-möte.

§ 22

Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning ska fattas av två på varandra följande stämmor var av en
ska vara ordinarie. För upplösning krävs, på sista stämman, en majoritet av
minst 2/3 av de röstande.
Vid upplösning av föreningen skall föreningens behållning och tillgångar efter
slutredovisning användas för landsbygdsutveckling inom Utveckling
Hälsingebygdens geografiska område eller överföras till efterföljande liknande
Leaderområde.
Eventuella krav från EUs strukturfonder samt villkor från offentliga finansiärer
kan upphäva ovanstående lydelse.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Reviderade 2018-05-17, Stenegård, Järvsö
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