DISKUSSIONSUNDERLAG
Antal ledamöter/inval av nya ledamöter vid årsmöte
AU har diskuterat behovet och nyttan av att tillsätta nya ledamöter i det skede EUs
programperiod är i nu. Inför årsmötet så är det två ledamöter som slutar sina uppdrag
självmant.
Vid LAGmötet den 3 februari så togs det upp att man inför slutfasen och inför
strategiskrivande-fas i den förra programperioden drog ner på antalet LAG-ledamöter och
inte valde in nya ledamöter. Dels för att det blir färre och färre LAGmöten och dels för att de
beslut som ev kommer att behöva fattas av LAG i slutet av programperioden ofta kräver rätt
mycket kunskap om hur leaderarbetet har sett ut och hur budgetar m.m. fungerar. Samt att
det både är svårt för nya ledamöter att sätta sig in, och att behoven av att animera projekt ute
i lokalområdena inte är så stora. Lennart som inte kunde medverka vid LAGmötet den 3
februaris skickade också in ett inspel som togs upp på LAG.

”Inspel från Lennart som har tagits upp i LAG
I sammanhanget blir det viktigt att vi i LAG-arbetet bedriver ett behovsprövat
arbetssätt för att hålla nere kostnaderna och samla i ”ladan” inför kommande
programperiod. Kontoret kommer att ha den löpande information som avgör
om och när vi behöver ha t ex ett LAG-möte. Vi kanske också behöver tänka
på att hålla nere antalet ledamöter till 13 vilket stadgarna säger? De offentliga
mandaten blir viktiga inför kommande strategiarbete inför nästa
programperiod!”
På LAGmötet ville man skicka in denna förfrågan till Valberedningen, något som togs upp på
valberedningsmötet, där man ansåg att detta inte är en fråga för valberedningen att besluta
utan att det är LAG själva som måste bestämma det.
AU ansåg, efter ovanstående information, att det viktigaste just nu INTE är inte en bred
spridning av idéer och nätverk, utan snarare en fokuserad kunskap kring målgrupper och
möjligheter i kommande program. För att göra arbetet smidigt och relevant för alla
inblandade, samt med en tight budget föreslår AU därför att LAG håller nere antalet
gruppmedlemmar och fokuserar istället på medlemmarnas kärnkunskap.
AU beslutade därför att föreslå till LAG att inte välja in nya ledamöter kommande
årsmöte, utan fokusera på arbetet inom befintlig grupp. Detta innebär att det inte
väljs in några nya ledamöter för att ersätta de två som inte ställer upp på omval.
Förslaget ryms inom stadgarnas krav på att det ska minst vara 13 ledamöter i
LAG.

