Stadgar för Lokalt Ledd Utveckling Halland
Antagande av stadgar
Beslut om dessa stadgar antogs vid bildandet av föreningen den 23.3.2015.

§ 1 Föreningens namn
Lokalt Ledd Utveckling Halland ideell förening
§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Hylte kommun.
§ 3 Verksamhetsområde
Föreningens geografiska verksamhetsområde är hela Halland med tillhörande havsområden
samt församlingarna runt Bolmen
§ 4 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är:
•
•
•
•

Att främja lokalt ledd utveckling i verksamhetsområdet med målen att öka antalet
innovationer, konkurrenskraften och sysselsättningen, samt att göra Halland till en
mer välkomnande och attraktiv livsplats.
Att arbeta aktivt med jämlikhet och hållbarhet.
Att komplettera kommunala, regionala, nationella och internationella strategier och
utvecklingsplaner med lokal drivkraft, kunskap och initiativ.
Att stödja lokala initiativ i att hitta samverkan och synergier, även internationellt, för att
bli ännu effektivare.

§ 5 Föreningens organ
Föreningens organ är:
• Föreningsstämma
• Styrelse = LAG (Lokal aktionsgrupp)
• Revisorer
• Valberedning
§ 6 Antagande av medlem
Till medlem antas såväl juridiska som fysiska personer som förväntas följa föreningens
stadgar och beslut och bidrar till förverkligandet av föreningens ändamål.
Styrelsen beslutar om medlemskap och vid beviljandet räknas från den dag registrering skett
i föreningens medlemsregister.
§ 7 Uppsägning av medlemskap
Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen och tillställas styrelsen.

§ 8 Uteslutning
Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar enligt § 6, 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. Inga ekonomiska krav kan heller ställas på föreningen.
§ 9 Medlemsavgift
Medlem är skyldig att årligen erlägga av ordinarie föreningsstämma fastställd
medlemsavgift. Avgiften skall erläggas inom sex veckor efter avisering.
§ 10 Styrelse
Styrelse utses vid föreningsstämman. Styrelsen skall bestå av 24 ledamöter i ett lokalt
trepartnerskap fördelat enligt följande:
• 8 ledamöter från den offentliga sektorn
• 8 ledamöter från den ideella sektorn
• 8 ledamöter från den privata sektorn
Vid val av styrelse skall eftersträvas att följa den demografiska strukturen i Halland.
Ordföranden väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år utom första gången då
val hålls, då hälften av ledamöterna väljs på ett år.
§ 11 Styrelsens arbetsordning
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.
Styrelsen tillsätter beredningsgrupper.
Styrelsen får adjungera enskilda personer. Adjungerande personer har inte rösträtt.
Styrelsen är beslutsför när antalet ledamöter överstiger hälften av hela antalet ordinarie
ledamöter.
Beslut som rör nya eller ytterligare EU‐medel till projekt får inte delegeras av styrelsen.
Representant från samtliga partnerskap skall ingå i majoriteten.
Röstning genom fullmakt är inte tillåten.
§ 12 Styrelsens arbetsuppgifter
Styrelsen företräder föreningen och är föreningens högsta organ mellan två stämmor.
Det åligger styrelsen:
• att verka för föreningens ändamål
• att följa de direktiv som kommer från tillsynsmyndighet
• att verkställa av föreningsstämman fattade beslut
• att ansvara för föreningens ekonomi och bokföring
• att upprätta verksamhetsberättelse, årsredovisning och budget samt framlägga dessa
vid föreningens årsstämma
• att utse arbetsutskott, beredningsgrupper och förrätta övriga val mellan stämmor

§ 13 Arbetsutskott
I arbetsutskottet skall ingå ledamöter från vardera offentlig, privat och ideell sektor.
Föreningens ordförande är en ledamot.
Arbetsutskottet skall:
• bereda ärende för behandling i styrelsen
• verkställa beslut fattade i styrelsen
• förvalta föreningens medel enlig styrelsens beslut
• ansvara för personalfrågor
§ 14 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den/de som styrelsen utser.
§ 15 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
§ 16 Revisorer och revision
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av en auktoriserad
revisor. Revisor och suppleant för denne skall väljas på ett år.
Årsredovisningen skall avlämnas till revisor i god tid före kallelse till ordinarie
föreningsstämma.
§ 17 Valberedning
Valberedning väljs på föreningsstämman. Den skall bestå av tre ledamöter, en från varje
sektor med suppleanter. En av dessa väljs som sammankallande.
Valberedningen har till uppgift att förbereda och föreslå de val som skall ske på
föreningsstämman. Den skall även föreslå arvoden och ersättningar till olika
föreningsfunktionärer.
§ 18 Föreningsstämma
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.
Ordinarie stämma skall hållas före utgången av maj månad på tid och plats som styrelsen
beslutar.
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande och två justeringsmän tillika rösträknare för stämman
2. Ordföranden anmäler sitt val av sekreterare
3. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
4. Upprättande av röstlängd
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Anmälan av ärende att ta upp under punkten ”Vid stämman väckta frågor”
7. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för
verksamhetsåret
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår
11. Beslut om arvoden och ersättningar
12. Fastställande av budget

13. Val av ordförande
14. Val av övriga styrelseledamöter
15. Val av revisor och revisors suppleant
16. Val av valberedning och suppleanter
17. Behandling av ärende som styrelsen överlämnar till årsstämman för avgörande
18. Behandling av motioner
19. Vid stämman väckta frågor
§ 19 Extra föreningsstämma
Extra stämma skall hållas när styrelsen finner skäl för det eller då minst 10 % av
medlemmarna eller revisor till styrelsen skriftligen begär det.
Vid extra stämma får endast de ärenden som föranlett mötet och varit angivet i kallelsen tas
upp till beslut.
§ 20 Motioner
Motion skall inlämnas till styrelsen senast 28 februari.
§ 21 Kallelse
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall annonseras på föreningens hemsida samt sändas
till medlem tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
Stämmohandlingar skall finnas tillgängliga på föreningens hemsida senast två veckor före
stämman.
Kallelse till extra stämma skall sändas till medlem inom 14 dagar från den dag skriftlig
begäran om extra stämma inkommer till styrelsen.
§ 22 Ombud och rösträtt
Rösträtt på föreningsstämma har medlem som är upptagen i föreningens medlemsregister
den dag stämman avhålls.
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.
Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.
Beslut på föreningsstämman fattas med enkel majoritet.
Omröstning sker öppet om inte stämman beslutar annat.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Lika röstetal vid val avgörs genom lottning.
§ 23 Stadgeändring
För ändring av stadgarna krävs beslut vid föreningsstämma med minst tre fjärdedels
majoritet. Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelsen till stämman.
§ 24 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
eller efter programperiodens/verksamhetens avslutning.
Den stämma som slutgiltigt upplöser föreningen beslutar att kvarvarande erhållna bidrag till
verksamheten återbetalas till bidragsgivarna enligt samma fördelningsgrund som vid
erhållandet av bidragen.

