Lokalt ledd utveckling Höga Kusten
Härnösand – Kramfors - Sollefteå – Örnsköldsvik

Stadgar för den allmännyttiga ideella föreningen
Lokalt ledd utveckling Höga Kusten
§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är den allmännyttiga ideella föreningen Lokalt ledd utveckling Höga Kusten
(Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik).

§ 2 Ändamål
Föreningen ska aktivt arbeta för en positiv utveckling av landsbygden inom kommunerna Härnösand,
Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Huvuduppgiften är att genomföra den lokala
utvecklingsstrategin för lokalt ledd utveckling 2014 – 2020, samt inom andra projekt och program
genomföra insatser som främjar områdets utveckling.
§ 3 Medlemmar
Organisationer verksamma 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.
§ 4 Avgifter
Medlemsavgiften bestäms av årsmötet.

§ 5 Föreningens organ





Årsmötet
Styrelsen tillika LAG
Revisorer
Valberedning

§ 6 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. Styrelsemedlemmar väljs hälften på ett år och
andra halvan på två år för första året. Därefter tvååriga mandat. Ordförande väljs för en tid av ett år.
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Styrelsen är beslutsför när alla är kallade och minst hälften är närvarande. För beslut gällande lokalt
ledd utveckling gäller EU-förordningen att minst 50% av rösterna i urvalsbeslut ska avges av parter
som inte är offentliga aktörer. Föreningens styrelse tillika LAG ska sammanträda när ordförande
utifrån verksamhetens behov finner det erforderligt eller då en majoritet av LAG begär det. Vid
omröstning gäller ¾ majoritet för den mening som majoriteten företräder. Vid votering äger
ordförande utslagsröst.
§ 7 Firmatecknare
Firmatecknare utses vid föreningens konstituerande styrelsemöte.
§ 8 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
§ 9 Revisorer och revision
Föreningens förvaltning och räkenskapsår ska granskas av en revisor som ska vara auktoriserad eller
godkänd. En auktoriserad eller godkänd revisor utses som ersättare. Dessa väljs av årsmötet.
§ 10 Kallelse
Kallelsen ska ske senast två veckor före årsmötet via annonsering i minst en lokaltidning eller genom
brev/e-post till medlemmarna. Kallelse ska finnas tillgänglig via föreningens hemsida. Årsstämma
ska hållas senast före april månads utgång.
§ 11 Årsmötet
På ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
1. Årsmötets öppnande
2. Godkännande av kallelse till årsmötet
3. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare, tillika rösträknare, för
mötet.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Fastställande av dagordning.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
7. Revisionsberättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av årsavgift.
10. Fastställande av ersättningar till styrelse och revisorer.
11. Val av ordförande i styrelsen tillika LAG.
12. Val av övriga styrelseledamöter tillika LAG.
13. Val av revisor
14. Val av valberedning.
15. Förslag från styrelsen eller medlemmar. (Förslag från medlemmar ska ha
inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet.)
16. Vid mötet väckta frågor.
17. Årsmötets avslutande.
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Extra årsmöte/medlemsmöte sker då styrelsen anser detta erforderligt genom kallelse på liknande sätt
som § 11. Styrelsen ska även kalla till extra årsmöte/medlemsmöte om minst 1/3 av medlemmarna
begär det.
Vid årsmöte eller extra årsmöte gäller enkel majoritet vid röstning.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
§ 12 Ändring av stadgar
För ändring av stadgar fordras beslut på årsmöte. Beslut om ändringar av stadgarna är giltigt om det
biträds av samtliga närvarande. Om så icke sker erfordras att förslaget behandlas på ytterligare ett
årsmöte/medlemsmöte och där beslutas med enkel majoritet.
§ 13 Stadgetolkning
Tolkning av stadgar eller oförutsedda fall som ej täcks av stadgar ska föras vidare till Jordbruksverket
eller annan instans/myndighet för prövning.
§ 14 Upplösning av förening
Föreningens ändamål är kopplat till EU:s programperiod 2014 – 2020, vilket innebär att den är tänkt
att vara tidsbegränsad. För upplösning av förening fordras beslut på två årsmöten/medlemsmöten,
varav det ena ska vara ordinarie årsmöte. Mötet beslutar om fördelning av tillgångar med beaktande
av de villkor som är avtalade med offentliga finansiärer.
§ 16 Ikraftträdande
Dessa stadgar har antagits vid konstituerande årsmöte den 4 maj 2015.
Stadgeändring skedde den 16/4 -2018 gällande borttagande av lekmanna revisorer.
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