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Förslag till stadgeändringar årsmöte 2022 04 07
Inför nästa programperiod måste vi justera våra stadgar för Leader Sörmlandskusten. Stadgar kan
ändras genom beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor varav den ena skall vara
ordinarie föreningsstämma. Beslut fattas genom enkel majoritet.
För att en stämma ska kunna ändra stadgarna krävs att ärendet tydligt angivits i kallelsen till
stämman. I vår dagordning till årsstämman som skickats ut framgår under § 17 Behandling av
inkomna motioner samt av styrelsen väckta frågor: Stadgeändring
Om vår nya strategi för 2023–2027 blir prioriterad i sommar ska vi ansökan om att starta
leaderområde senast den 15 oktober 2022. Då ska strategin vara klar med bilagor och föreningen
vara bildad. Vi har valt att inte starta en ny förening därför måste vi se hur nuvarande stadgar
korrelerar med nya strategin innan vi ansöker om att bilda det nya området.
Om vi tar beslutet att ändra stadgarna den 7 april skulle vi hinna fastställa ändringen före den 15
oktober. Jordbruksverket kan godkänna utökad kompletteringstid till senast den 1 april 2023, men i
sådana fall betyder det att vi inte kan fatta nya beslut förrän nästa sommar.
Styrelsen föreslår därför stämman om förslag till stadgeändring samt förordar en extrastämma efter
sommaren för att fastställa ändringarna. Se bilaga förslag till stadgeändring
Förklaringar till ändringar
•

§ 2. Föreningens ändamål

I nästa programperiod som startar 2023 kommer Leader Sörmlandskusten arbeta med en ny strategi
där Botkyrka (Grödinge) tillkommer, Salem omfattas av enbart Rönninge och Södertäljes område har
ändrats något. Därför föreslås beskrivning över verksamhetsområde strykas och i stället ersättas till:
Innehåll och geografisk avgränsning för föreningens leaderverksamhet regleras av områdets aktuella
utvecklingsstrategi. Under en period kommer föreningen ha två separata strategier att fatta beslut
från.

•

§ 4,5 och 8 Medlemskap, Medlemsavgifter och Föreningsorgan

Styrelsen kan få bättre kontroll över nya medlemsförfrågningar om ansökan om medlemskap ska ske
skriftligen och anmälas till styrelsen. Medlemsavgifter föreslås av styrelsen.
Jordbruksverket har beslutat att ersätta lokalt ledd utveckling till Leader samt ändrat definitionen av
LAG (Local Action Group) till att omfatta hela partnerskapet för Leader. Styrelsen benämns styrelse
hädanefter.
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•

§ 9,13 Föreningsstämma och styrelse

Ärendelistan förenklas.
Nu när föreningen är upparbetad behöver vi korrigera de delarna som refererar till bildandet av
föreningen. Det som omfattas är val av ordförande, vice ordförande, val av övriga ledamöter och hur
de väljs framkommer i stället i §13.
Antal ledamöter
I vår nya strategi har vi skrivit att antalet ledamöter ska vara 18 eftersom vi utvidgat området med en
kommun nämligen Botkyrka kommun. Förslaget att styrelsen ska ha lägst 15 och högst 20 ledamöter
är satt för att få en flexibilitet i händelse av att vi inte får vår nya strategi godkänd.
•

§ 11. Extra föreningsstämma

Slutligen har vi lagt till ett ”också” beträffande vem som kan kalla till extra föreningsstämma
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