Stadgar för Länsbygderådet i Blekinge Län.
Antagna vid föreningens årsstämma april 2010

§1

Länsbygderådet i Blekinge är föreningens namn.

§2

Verksamhetsområde och syfte
Länsbygderådet i Blekinge är partipolitiskt, religiöst obunden, ideell förening.
Länsbygderådet skall arbeta för landsbygdens utveckling ur ett lokalt perspektiv
småorter, landsbygd och skärgård samt för samarbete mellan land och stad.
Arbetet skall ske i samverkan med lokala utvecklingsgrupper,
medlemsorganisationer, kommun samt myndigheter, organisationer och andra
intressenter som stöder Länsbygderådets syfte och verksamhet. Arbetet skall ha
en integrerande, miljövänlig och jämställd och demokratisk inriktning.
Jämställdhetsarbetet skall bedrivas enligt den jämställdhetsstrategi som
utarbetats av Hela Sverige ska leva.
Verksamheten skall grunda sig på de rådgivande rekommendationer
landsbygdsriksdagen uttalar.
Det åligger Länsbygderådet att hålla ett aktuellt medlemsregister samt att årligen
inhämta redovisning från de lokala utvecklingsgrupperna över vilken
verksamhet grupperna bedrivit och nedlagt ideell tid.
Länsbygderådets uppgift är att ge stöd till och företräda de lokala
utvecklingsgrupperna samt vara deras samordnare på regional nivå. Informera
om stöd i olika former, förmedla kontakt med myndigheter, anslagsgivare.

§3

Medlemskap
Medlemsorganisation och utvecklingsgrupp är medlem
Lokala utvecklingsgrupper, folkrörelser och andra organisationer ansluts till
föreningen genom intresseanmälan och beslut av Länsbygderådets styrelse.
Styrelsen ska fortlöpande lämna uppgifter på vilka grupper som väljs som
medlemmar till Hela Sverige ska leva. Styrelsen har också skyldighet att
meddela utträden, så att ett så aktuellt register som möjligt kan hållas av Hela
Sverige ska leva.
Med lokal utvecklingsgrupp avses grupp som har öppet medlemskap för alla
som bor inom det geografiska område gruppen har som arbetsområde, är
politiskt och religiöst obunden och har ett demokratiskt arbetssätt och arbetar
med sin bygds framtid och utveckling ur ett helhetsperspektiv.

§4

Medlemsavgift
Lokala utvecklingsgrupper och medlemsorganisationer är befriade från
medlemsavgift.

§5

Verksamhets- och räkenskapsår
Länsbygderådets verksamhetsår är kalenderår.
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§6

Årsmöte
Årsmötet är Länsbygderådets högsta beslutande organ och ska hållas före maj
månads utgång. Kallelse / dagordning till årsmötet skall sändas ut skriftligen
senast 30 dagar före mötet och hållas på tid och ort som fastställs av styrelsen.
Övriga handlingar delas ut på stämman.
Ärende som bör behandlas på årsmötet;
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet, val av sekreterare, val av justerare och
rösträknare.
3. Upprättande av röstlängd
4. Prövning av mötets behöriga utlysande
5. Godkännande av dagordning
6. Styrelsens årsredovisning
7. Revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Verksamhetsplan och budget
11. Val av styrelse – ordinarie och ersättare
Revisorer
- ordinarie och ersättare
Valberedning
Ombud och ersättare till Hela Sverige ska leva
12. Övriga frågor

§7

Extra årsmöte
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Sådant möte skall
även hållas när det för uppgivet ändamål skriftligen begärts av en revisor eller
av minst 10 röstberättigade medlemsorganisationer.
Kallelse till extra möte skall ske senast 14 dagar före mötet. Mötet hålls på plats
och vid tidpunkt som styrelsen bestämmer, dock senast 6 veckor efter begäran
kommit styrelsen tillhanda.
Mötet får endast behandla fråga för vilket det sammankallats.

§8

Styrelsen
Styrelsen svarar för Länsbygderådets organisation och förvaltningen av
Länsbygderådets angelägenheter.
Årsmötet skall välja en styrelse bestående av tretton ledamöter jämte fem
suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för en mandatperiod av två
år där halva antalet ledamöter och suppleanter väljs varje år.
Ledamöter fördelas mellan utvecklingsgrupper och kommunbygderåd,
medlemsorganisationer.
Årsstämman väljer styrelsens ordförande för sig och utser därefter styrelsens
ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare.
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Som styrelsens beslut gäller den mening som fått mer än hälften av de angivna
rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av ordföranden. Är
styrelsen inte fulltalig får beslut fattas endast om minst sex av de närvarande
biträtt beslut.
Vid ledamots frånvaro kallas suppleant in.
§9

Valberedning
Årsmötet utser valberedning, vilken ska bestå av minst fem personer en
representant från varje kommun, plus två ersättare.
Sammankallande inom valberedningen väljs av årsmötet.
I valberedningen äger en ledamot en röst. Om ledamot så begär skall omröstning
ske med slutna sedlar. Som valberedningens beslut gäller den mening som de
flesta röstande enat sig om. Erhåller flera kandidater lika antal röster har
ordförande utslagsröst.

§ 10

Revisorer
Årsmötet väljer två ordinarie revisorer och två suppleanter.

§ 11

Ändring av stadgar
Ändring av stadgar fattas med två tredjedels majoritet av samtliga avgivna röster
vid två föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte.

§ 12

Upplösning
Om den ideella föreningen Länsbygderådet upplöses så övertas ansvaret för de
lokala grupperna av riksorganisationens styrelse i avvaktan på att de lokala
grupperna bildat ett nytt Länsbygderåd.
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