LAG 2014-2020 - representationskrav
LAG som helhet ansvarar för att strategin genomförs.
Representanterna i LAG ska arbeta proaktivt och verka för att målet att skapa ett
attraktivt och konkurrenskraftigt leaderområde som ska stimulera hållbar tillväxt
genom ökad sysselsättning, nya företag och högre attraktionskraft. Ledord är idéutveckling, strategiska samarbeten och nytänkande.
LAG ska vara representativt utifrån kriterier som ålder, kön och vilken sektor man tillhör.
Ledamöterna i LAG ska vara aktiva och ha ett öppet förhållningssätt. Det är mycket viktigt att man
sitter i LAG på ett tydligt definierat mandat. Man ska på något sätt tillhöra en organisation eller annat
etablerat nätverk. Genom tydliga mandat blir man som LAG-ledamot en aktiv länk mellan sitt nätverk
och LAG, så att man gemensamt inom sektorerna kan skapa synergieffekter, stärka strategiska
samarbeten och få en effektiv kommunikation i syfte att skapa en hållbar inkluderande tillväxt i vårt
leaderområde.

Nuvarande stadgar - utdrag
§ 4 Medlemmar
Organisationer och företag verksamma och med säte i föreningens geografiska
område, som accepterar föreningens stadgar, samt vill bidra till förverkligandet av
föreningens ändamål, har rätt att söka och erhålla medlemskap. Även offentlig aktör
såsom kommun, länsmyndighet, regional myndighet eller annan offentlig myndighet kan ansöka om
medlemskap. Medlemskapet beviljas av föreningens styrelse. Styrelsens ledamöter ska vara medlemmar i
föreningen. Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller motarbetar dess syften kan uteslutas genom
beslut av styrelsen.
§ 7 Styrelsen
Styrelsen tillika LAG ska bestå av 13 – 19 ledamöter med representation från den ideella, privata och den
offentliga sektorn. LAG ska vara representativt utifrån kriterier som ålder, kön och vilken sektor man
tillhör. LAG som helhet ska ha god kompetens inom de områden som definieras i
utvecklingsstrategin som nödvändiga för strategins genomförande. Medlem i LAG ska ha ett tydligt
definierat mandat kopplat till organisation eller annat etablerat nätverk. LAG ska ha sådan
sammansättning så att man uppfyller EU-förordningens krav på att 50% av rösterna i urvalsbesluten avges
av parter som inte är offentliga myndigheter.

