Stadgar för Länsbygderåden Region Syd
§ 1 Länsbygderåden Region Syd är namnet och består av Länsbygderåden från Blekinge,
Skåne, Kronoberg, Kalmar och Jönköping
§ 2 Verksamhetens syfte.
Region Syd är partipolitisk, religiöst obunden, ideell förening.
Region Syd skall arbeta för landsbygdens utveckling ur ett Regionalt perspektiv samt för ett
samarbete mellan land och stad. Arbetet skall ske i samverkan mellan Länsbygderåden,
medlemsorganisationer, kommuner, regioner, länsstyrelse och andra intressenter som stöder
Region Syd syfte och verksamhet. Arbetet skall ha en integrerande, miljövänlig och jämställd och
demokratisk inriktning.
Verksamheten skall grunda sig på de rådgivande rekommendationer landsbygdsriksdagen uttalar.
Regions Syds uppgift är att ge stöd till och företräda Länsbygderåden samt vara
deras samordnare på regional nivå. Informera om stöd i olika former, förmedla
kontakt med myndigheter, anslagsgivare.
§ 3 Medlemskap.
Länsbygderåden i syd Sverige.
§ 4 Medlemsavgift.
Ingen medlemsavgift.
§ 5 Verksamhet och räkenskap.
Region Syds verksamhetsår är kalenderår.
§ 6 Årsmöte.
Årsmötet är Region Syds högsta beslutande organ och skall 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 fastsälls av styrelsen. Övriga handlingar delas ut på stämmas.
Ärenden som bör behandlas på årsmötet.
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet, sekreterare, justerare och rösträknare.
3. Upprättande av röstlängd
4. Prövning av mötets behöriga utlysning
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, ersättare och revisorer
12 Övriga
13 Mötets avslut

§ 7 Extra årsmöte.
Extra årsmöte skall hållas när styrelsen finner skäl till det. Majoritetsbeslut.
§ 8 Styrelse.
Styrelsen svarar för Region Syds organisation och förvaltning av Region Syds angelägenheter.
Årsmötet skall välja en styrelse bestående av 5 ledamöter jämte 5 suppleanter. Samtliga väljs för
en tid av ett år.
Ledamöterna fördelas mellan Länsbygderåden.
§ 9 Revisorer.
Årsmötet väljer två revisorer.
§ 10 Ändring av stadgar.
Ändring av stadgar fattas med två tredjedels majoritet, på två av varandra följande möte. Varav ett
årsmöte.
§ 11 Upplösning.
Om den ideella föreningen Region Syd upplöses så övertas ansvaret av Länsbygderåden i Syd
Sverige.

