
 

 

 

 

 

 

 

 

STADGAR 
för 

Föreningens namn 



§1 Föreningens namn 

”Föreningens namn” 

§2 Föreningens säte 

Föreningen ska ha sitt säte inom det geografiska verksamhetsområde som framgår av 

utvecklingsstrategin. Inledningsvis innebär det Hörby kommun, Skåne län. 

§3 Verksamhetsområde 

Föreningens verksamhetsområde omfattar tretton kommuner; Bjuv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, 

Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 

§4 Föreningens ändamål 

Föreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med det allmännyttiga ändamålet att 

främja, bedriva och samordna lokalt och regionalt utvecklingsarbetet i enlighet med 

utvecklingsstrategin i ”Föreningens namn”. Föreningen skall därutöver uppfylla villkor som 

Jordbruksverket eller annan myndighet ställer på verksamheten samt i övrigt följa de riktlinjer som 

EU-kommissionen ställer för ett genomförande enligt Leadermetoden. Föreningen kan också 

samverka med andra organisationer samt inom andra projekt och program för att genomföra 

insatser som främjar områdets utveckling genom Leadermetoden. 

§5 Föreningens organ 

Föreningens organ är: 

• Föreningsstämma 

• Styrelse 

• Arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande samt ytterligare en eller två 
styrelseledamöter, om styrelsen beslutar att AU ska finnas. 

• Revisorer 

• Valberedning 

§ 6 Medlemskap 

Föreningen är öppen för fysiska eller juridiska personer som bor eller är verksamma inom det 
geografiska området som den lokala utvecklingsstrategin omfattar och som verkar för föreningens 
mål och syfte. 

Ansökan om medlemskap ska ske skriftligen och tillställas styrelsen, som fattar beslut i ärendet. Till 
medlem antas personer som förväntas följa föreningens stadgar och beslut och bidra till 
förverkligandet av föreningens ändamål. 

Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen och ställas till styrelsen. Erlagd medlemsavgift 
återbetalas inte. Om en medlem inte längre betalar medlemsavgiften, upphör medlemskapet. 
Kommun som ingår i partnerskapet kan ej utträda ur föreningen. 

Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar enligt denna paragraf, inte följer i behörig 
ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intressen eller ändamål, får 
uteslutas av styrelsen. Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och 
beslut om föreningens angelägenheter. 



§7 Medlemsavgift 

Medlemsavgiften fastställs av föreningsstämma efter förslag av styrelsen. Medlem är skyldig att 
årligen erlägga fastställd medlemsavgift. 

Offentlig medfinansiär anses automatiskt vara medlem och erlägger ingen medlemsavgift. 

§8 Styrelse 

Styrelsen ansvarar ytterst för hela verksamheten med särskilt ansvar för budget, Leaderkontor, 
övergripande frågor samt bedömning och prioritering av projektansökningar. Styrelsen utses vid 
föreningsstämma. 

Styrelsen ska bestå av minst 6 och högst 17 ledamöter samt upp till 12 ersättare. Styrelsen kan 
bestämma att adjungera fler personer. 

Krav på styrelsen: 

 jämn fördelning av ledamöter från ideell, privat och offentlig sektor och maximalt 49 procent 
från en sektor 

 jämn könsfördelning 

 ledamot måste ha fyllt 18 år 

 kompetens inom de fonder och de insatsområden styrelsen ska arbeta med enligt 
utvecklingsstrategin, vissa kompetenser kan finnas via arbetsutskott eller motsvarande 

 geografisk spridning av invalda ledamöter 

Med maximal storlek på styrelsen ska fördelning vara enligt följande. 

 Sju ledamöter och sex ersättare från den offentliga sektorn 

 Fem ledamöter och tre ersättare från den privata sektorn 

 Fem ledamöter och tre ersättare från den ideella sektorn 

Styrelsens ledamöter och ersättare från de privata och ideella sektorerna väljes för en tid av två år. 
Ledamöter och ersättare från den offentliga sektorn nomineras av kommunerna för ett år i taget. 
Fördelning av ordinarie respektive ersättare inom den offentliga sektorn sker enligt ett fastställt 
schema. 

Av valda ledamöter väljes en ordförande och en vice ordförande på ett år vardera. Vice ordförande 
ska inte vara från samma sektor som ordförande. 

Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter kallats och då hälften av antalet ordinarie 
ledamöter är närvarande. Direktiv för styrelsens arbetsuppgifter och arbetsformer fastställs av 
föreningsstämman. 

Styrelsens ansvar: 

• Ansvara för att verksamheten bedrivs enligt godkänd utvecklingsstrategi 
• Aktivt verka för att utvecklingsstrategins mål uppfylls 
• Tillhandahålla ett bemannat leaderkontor 
• Ansvara för föreningens organisation och förvaltning av föreningens verksamhet 
• Mobilisera och informera målgruppen för att kontinuerligt lämna in ansökningar 

enligt utvecklingsstrategin 
• Främja målgruppens kapacitet att utveckla och genomföra projekt som leder till att 

uppfylla målen i utvecklingsstrategin 
• Välja ut prioriterade inkomna projektansökningar och fastställa stödbeloppet samt 

lämna förslag till Jordbruksverket som fattar beslut 



• Införa ett icke-diskriminerande och öppet urvalsförfarande med objektiva 
urvalskriterier för prioritering av projekt och som inte leder till intressekonflikter 

• Ansvara för och aktivt verka för att styrelsens tilldelade budget av EU- och statliga 
medel används ändamålsenligt och effektivt 

• Vid behov själva ta initiativ till och genomföra projekt för att nå målen i 
utvecklingsstrategin 

• Ansvara för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av både de enskilda projekten 
och verksamheten inom utvecklingsstrategin 

§9 Styrelsemöten 

Föreningens styrelsemöten ska protokollföras. Protokollen ska undertecknas av sekreterare, 
ordförande och av en justerare som styrelsen utser på mötet. Styrelsen är beslutsmässig när minst 
hälften av röstberättigade styrelsemedlemmar är närvarande. Alla sektorer ska vara representerade 
vid beslut och det får högst vara 49 procent från en sektor. 

Samtliga invalda ersättare har närvarorätt och kallas till alla styrelsemöten. 

Följande turordning gäller för ersättare: 

• För offentlig representant gäller 1. offentlig 2. privat 3. ideell 
• För privat representant gäller 1. privat 2. ideell 3. offentlig 
• För ideell representant gäller 1. ideell 2. offentlig 3. Privat 

 

§10 Jäv 

Jäv föreligger då ledamot eller ersättare i styrelsen själv är 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 eller ersättare skall ej närvara vid beredning eller beslut om ansökan. 
Övriga frågor kring jäv i samband med beslut om stöd till sökta projekt, skall bevakas vid styrelsens 
sammanträden och noteras i protokollet. Ordföranden ansvarar för att jävsfrågorna hanteras korrekt. 
Handläggningen skall protokollföras. 

§11 Firmatecknare 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem som styrelsen därtill utser. 

§12 Räkenskapsår 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. 

§13 Revisorer och revision 

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas av godkänd eller 
auktoriserad revisor. Föreningen skall utse en revisor och en revisorsersättare. Revisor och 
revisorsersättare utses på årsstämman och väljs för en period av ett år. 

§14 Valberedning 

En valberedning väljs på föreningsstämman. Den ska bestå av minst 3 ledamöter varav minst en 
ledamot från vardera den privata sektorn, den ideella sektorn respektive den offentliga sektorn. En 
av dessa väljs som sammankallande. Valberedningen ska bestå av både kvinnor och män och 
geografisk spridning ska eftersträvas. 

Valberedningen har till uppgift att för föreningsstämman föreslå om- eller nyval av styrelseledamöter 
och ordförande i styrelsen samt revisor och ersättningar till dessa. 



Valberedningen ska ha kompetens om: 

• Styrelsearbete 
• Leadermetoden 
• Vilka krav som Jordbruksverket ställer på styrelsens sammansättning (se § 8) och 

vilka kompetenser som krävs för att arbeta med leaderområdets utvecklingsstrategi 
vad gäller fonder och insatsområden. Valberedningen kan ha bredare utlysningar 
inför årsstämman om att komma in med intresseanmälan om att bli ledamot i 
styrelsen. 

Valberedningen ska hållas löpande informerad om verksamheten, genom att bland annat få ta del av 
styrelsens protokoll. Valberedningens möten ska protokollföras. 

§15 Kallelse till föreningsstämma 

Kallelse till föreningsstämma skall skickas skriftligen eller via mail till samtliga medlemmar senast två 
veckor före stämman. Dagordning och övriga handlingar skall bifogas kallelsen. 

§16 Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen 
bestämmer. 

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma 

1. Öppnande av föreningsstämman 
2. Val av ordförande, sekreterare och två justerare, tillika rösträknare, för stämman 
3. Upprättande av röstlängd 
4. Anmälan av ärende att tas upp under punkten ”Övriga frågor” 

5. Fastställande av föredragningslista 
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för senaste 

verksamhetsåret 
8. Revisorernas berättelse för samma tid 
9. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning 
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 
11. Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår 
12. Beslut om arvoden och ersättningar för styrelsen och övriga föreningsfunktionärer 
13. Beslut om antal ledamöter i styrelsen 
14. Val av styrelseledamöter och ersättare 
15. Val av styrelsens, tillika föreningens, ordförande och vice ordförande 
16. Val av revisorer och ersättare 
17. Val av valberedning, däribland sammankallande 
18. Behandling av ärende som styrelsen överlämnat till årsstämman för avgörande 
19. Behandling av motioner 
20. Övriga frågor 
21. Föreningsstämmans avslutande 

§17 Extra föreningsstämma 

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner skäl för det eller då minst 1/10-del av 
medlemmarna eller en revisor till styrelsen skriftligen begär det. När styrelsen mottagit en sådan 
begäran skall den inom två veckor kalla till extra föreningsstämma. 



Kallelse till extra stämma skall skickas skriftligen till samtliga medlemmar senast två veckor före 
stämman. Vid extra stämma får endast det ärende som föranlett mötet och varit angivet i kallelsen 
tas upp till beslut. 

§18 Motioner 

Förslag som medlem önskar ska tas upp till behandling på ordinarie stämma ska inlämnas skriftligen 
eller skickas med e-post till styrelsen senast den 1 mars. 

§19 Röstning 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast 
annan medlem får vara ombud. Ombudet får inte företräda mer än en medlem utöver sig själv. 

Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs. 

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, dock sker vid personval avgörandet 
genom lottning. 

§20 Stadgeändring 

För beslut om ändring av stadgar krävs antingen enhällighet bland samtliga röstberättigade på en 
föreningsstämma eller beslut vid två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie 
föreningsstämma varvid beslutet på den andra stämman skall ha biträtts av minst 3/4 - del av de 
röstande. 

Kallelse till den andre stämman får ej ske innan första stämman hållits. 

§21 Stadgetolkning 

Uppkommer tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda 
av stadgarna, ska frågan föras vidare till Jordbruksverket. Ärendet hänskjuts därmed till 
nästkommande föreningsmöte. 

Tvist om huruvida föreningen följt stadgarna eller ej prövas av allmän domstol. 

§22 Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst 
två månader mellan stämmorna – varav den ena ska vara ordinarie föreningsstämma – 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 mellan medlemmarna. Kvarvarande erhållna 
bidrag till verksamheten återbetalas till bidragsgivarna enligt samma fördelningsgrund som vid 
erhållandet av bidragen. 

 

 
Antagande av stadgar 

Dessa stadgar antogs vid konstituerande möte den 4 juli 2022 och ändrades vid föreningsstämman 
2023-01-24. 

 


