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Stadgar för den ideella föreningen: 
Leader Gästrikebygden – lokalt ledd utveckling 

 
Dessa stadgar är reviderade av föreningens årsmöte den 28 april 2022. De ersätter 
ursprungsversionen av stadgar som antogs när föreningen bildades den 27 maj 2015. 

 
 
§ 1 Föreningens firma 
Föreningens firma är Leader Gästrikebygden – lokalt ledd utveckling  
 
 
§ 2 Ändamål 
Föreningens ändamål är att vara en katalysator för lokalt ledd utveckling i allmänhet och 
bedriva Leaderverksamhet i synnerhet. Föreningen ska vara av ideell, allmännyttig karaktär 
utan ekonomiskt vinstintresse. 
 
Innehåll och geografiska avgränsning för föreningens Leaderverksamhet regleras av vårt 
områdes strategi och av Jordbruksverkets regelverk för programmet. Samverkan och utbyte 
med andra utvecklingsgrupper i Sverige och utomlands ingår i föreningens verksamhet. 
  
 
§ 3 Säte 
Föreningen har sitt säte i Gästrikebygden (Gävle). 
 
 
§ 4 Medlemskap 
Medlemskap i föreningen beviljas på organisationsnivå. Medlemskap är öppet för alla 
företag, föreningar och organisationer som har ett organisationsnummer samt verkar i 
föreningens geografiska upptagningsområde. Privatpersoner kan inte bli medlemmar i 
föreningen. 
 
Medlemskap kan tecknas vid föreningens årsmöte eller när som helst under året efter skriftlig 
ansökan till styrelsen. 
 
Om medlem motarbetar föreningen eller bryter mot föreningens stadgar kan styrelsen 
besluta om uteslutning. Sådant beslut kan av medlemmen överklagas till föreningsstämman. 
 
 
§ 5 Avgifter 
Medlemsavgift är en engångsavgift som betalas vid inträde. Årsavgift förekommer inte. 
Medlemsavgiftens storlek beslutas årligen av föreningsstämman. 
 
 
§ 6 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. 
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§ 7 Firmatecknare 
Föreningens firma tecknas av styrelsen, samt av den eller de, som styrelsen därtill utser. 
 
 
§ 8 Föreningens organ 
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Utöver den finns 
- Styrelse  
- Revisorer 
- Valberedning 
 
 
§ 9 Styrelse (LAG) 
Styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet och åtaganden.  Om och när föreningen 
driver Leaderverksamhet utgör styrelsen också LAG – Local Action Group – i enlighet med 
Jordbruksverkets regelverk för Leaderprogrammet. Styrelsen är beslutsför när minst hälften 
av antalet valda ledamöter är närvarande. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. 
Styrelsen ska formas enligt följande: 

• 15 +/- 1 ordinarie ledamöter, inga ersättare.  

• ledamöter ska representera ideell, privat och offentlig sektor, med max 49% per 
sektor. 

• könsfördelningen i styrelsen ska vara så jämn som möjligt, med max 40–60% 
fördelning. 

• ledamöter ska väljas på en mandatperiod på 2 år med växelvis avgång. 

• en av ledamöterna ska utses till ordförande för en mandatperiod på 1 år. 

• en av ledamöterna ska utses till vice ordförande för en mandatperiod på 1 år. 

• ordförande och vice ordförande ska inte representera samma sektor. 

• ledamöter ska ha en kompetensprofil kopplad till aktuell Leaderstrategi. 

• ledamöter ska ha en geografisk spridning över det aktuella Leaderområdet. 

• ledamöter ska, genom en organisation från den sektor de representerar, vara 
medlemmar i föreningen.  

• styrelsen konstituerar sig själv utöver ordföranden och vice ordförande som väljs av 
föreningsstämman.  

• styrelsen har rätt att adjungera ledamöter om särskilt behov föreligger. 
 

 
§ 10 Revisorer  
Föreningsstämman väljer en verksamhetsrevisor samt en ersättare. För dessa finns inga 
formella krav på särskild kompetensnivå inom revision. 
 
Föreningen ska, enligt Jordbruksverkets krav för Leaderverksamhet, därutöver ha en revisor 
och en revisorsersättare som lägst har kompetensnivån som tidigare kallades godkänd 
revisor. Styrelsen har ansvaret för att anlita revisorer för detta uppdrag som en köpt tjänst till 
marknadsmässigt pris. 
 
 
§ 11 Revision 
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda 
senast två månader före föreningsstämma. Revisorerna ska till styrelsen överlämna sin 
revisionsberättelse senast tre veckor före föreningsstämman. Det åligger styrelsen att 
kontinuerligt förse revisorerna med styrelsens handlingar. Revisorerna har rätt att närvara vid 
styrelsens möten. 
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§ 12 Valberedning 
Valberedningen skall bestå av minst 3 personer från det geografiska områdets ideella, 
privata och offentliga sektor. Vem i valberedningen som är sammankallande väljs av 
föreningsstämman. Det åligger styrelsen att kontinuerligt förse valberedningen med 
verksamhetens handlingar och relevant dokumentation. 
 
 
§ 13 Kallelse 
Kallelse till föreningsstämman ska ske senast 2 veckor innan stämmans genomförande. 
Möteshandlingar kan bifogas kallelsen alternativt ska information finnas i kallelsen om var 
möteshandlingarna finns att ta del av.  
 
Annan information och kallelser till möten i föreningen under verksamhetsåret sker på 
lämpligt sätt och detaljstyrs inte av stadgarna. 
 
 
§ 14 Föreningsstämma 
Föreningsstämma skall årligen hållas före maj månads utgång och skall minst innehålla 
följande ärenden: 
1 Stämman öppnas 
2 Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande 
3 Beslut om stämmans offentlighet 
4 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd 
5 Val av ordförande, sekreterare, två justerare, två rösträknare, för föreningsstämman 
6 Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret 
7 Revisorernas berättelse 
8 Fastställande av resultat- och balansräkning 
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust 
11 Beslut om medlemsavgift 
12 Beslut om arvode till styrelse och revisorer 
13 Av styrelsen hänskjutna frågor 
14 I stadgeenlig ordning inkomna ärenden 
15 Val av ordförande 
16 Val av vice ordförande 
17 Val av övriga styrelseledamöter 
18 Val av valberedning samt dess sammankallande 
19 Val av revisorer samt revisorsersättare 
20 Övriga ärenden 
21 Mötets avslutande  
 
 
§ 15 Motioner 
Medlem som vill ha motioner/ärenden behandlade på ordinarie föreningsstämma skall 
anmäla detta skriftligen till styrelsen senast den 28/2. 
 
 
§ 16 Extra föreningsstämma 
Extra föreningsstämma kan hållas om styrelsen anser det befogat, eller en majoritet av 
medlemmarna så begär. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske tidigast fyra veckor före 
och senast två veckor före extra stämma.  
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§ 17 Röstning 
Vid röstning på föreningsstämma, föreningsmöten och i styrelsen gäller enkel majoritet. Varje 
medlem har en röst. Om rösterna är lika avgör styrelseordförandens röst. 
 
 
§ 18 Ändring av stadgar 
För att ändra på föreningens stadgar ska beslut fattas om detta på 2 på varandra följande 
föreningsstämmor, varav minst 1 skall vara ordinarie. 
 
 
§ 19 Upplösning av föreningen 
Om det vid upplösning av föreningen finns tillgångar av något slag så ska dessa överlåtas till 
en eller flera andra ideella verksamheter som bedriver verksamhet med likartat ändamål i 
likartat geografiskt område som denna förening. Observera att alla eventuella åtaganden 
kopplade till externa finansiärers insatser och regelverk ska vara tillgodosedda innan en 
sådan fördelning av tillgångar kan verkställas. 
 
 
 

 
Att dessa reviderade stadgar antagits den 28 april 2022 intygas av: 
 
Årsmötesordförande Christer Lanz 
Årsmötessekreterare Theres Sundberg 
Årsmötesjusterare Karl Gullberg och Marika Hansson 
 
Signaturerna är digitala via Bank ID och återfinns på försättsbladet för stadgar. 
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Stadgar för den ideella föreningen: 
Leader Gästrikebygden – lokalt ledd utveckling 


 
Dessa stadgar är reviderade av föreningens årsmöte den 28 april 2022. De ersätter 
ursprungsversionen av stadgar som antogs när föreningen bildades den 27 maj 2015. 


 
 
§ 1 Föreningens firma 
Föreningens firma är Leader Gästrikebygden – lokalt ledd utveckling  
 
 
§ 2 Ändamål 
Föreningens ändamål är att vara en katalysator för lokalt ledd utveckling i allmänhet och 
bedriva Leaderverksamhet i synnerhet. Föreningen ska vara av ideell, allmännyttig karaktär 
utan ekonomiskt vinstintresse. 
 
Innehåll och geografiska avgränsning för föreningens Leaderverksamhet regleras av vårt 
områdes strategi och av Jordbruksverkets regelverk för programmet. Samverkan och utbyte 
med andra utvecklingsgrupper i Sverige och utomlands ingår i föreningens verksamhet. 
  
 
§ 3 Säte 
Föreningen har sitt säte i Gästrikebygden (Gävle). 
 
 
§ 4 Medlemskap 
Medlemskap i föreningen beviljas på organisationsnivå. Medlemskap är öppet för alla 
företag, föreningar och organisationer som har ett organisationsnummer samt verkar i 
föreningens geografiska upptagningsområde. Privatpersoner kan inte bli medlemmar i 
föreningen. 
 
Medlemskap kan tecknas vid föreningens årsmöte eller när som helst under året efter skriftlig 
ansökan till styrelsen. 
 
Om medlem motarbetar föreningen eller bryter mot föreningens stadgar kan styrelsen 
besluta om uteslutning. Sådant beslut kan av medlemmen överklagas till föreningsstämman. 
 
 
§ 5 Avgifter 
Medlemsavgift är en engångsavgift som betalas vid inträde. Årsavgift förekommer inte. 
Medlemsavgiftens storlek beslutas årligen av föreningsstämman. 
 
 
§ 6 Räkenskapsår 
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår. 
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§ 7 Firmatecknare 
Föreningens firma tecknas av styrelsen, samt av den eller de, som styrelsen därtill utser. 
 
 
§ 8 Föreningens organ 
Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman. Utöver den finns 
- Styrelse  
- Revisorer 
- Valberedning 
 
 
§ 9 Styrelse (LAG) 
Styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet och åtaganden.  Om och när föreningen 
driver Leaderverksamhet utgör styrelsen också LAG – Local Action Group – i enlighet med 
Jordbruksverkets regelverk för Leaderprogrammet. Styrelsen är beslutsför när minst hälften 
av antalet valda ledamöter är närvarande. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. 
Styrelsen ska formas enligt följande: 


• 15 +/- 1 ordinarie ledamöter, inga ersättare.  


• ledamöter ska representera ideell, privat och offentlig sektor, med max 49% per 
sektor. 


• könsfördelningen i styrelsen ska vara så jämn som möjligt, med max 40–60% 
fördelning. 


• ledamöter ska väljas på en mandatperiod på 2 år med växelvis avgång. 


• en av ledamöterna ska utses till ordförande för en mandatperiod på 1 år. 


• en av ledamöterna ska utses till vice ordförande för en mandatperiod på 1 år. 


• ordförande och vice ordförande ska inte representera samma sektor. 


• ledamöter ska ha en kompetensprofil kopplad till aktuell Leaderstrategi. 


• ledamöter ska ha en geografisk spridning över det aktuella Leaderområdet. 


• ledamöter ska, genom en organisation från den sektor de representerar, vara 
medlemmar i föreningen.  


• styrelsen konstituerar sig själv utöver ordföranden och vice ordförande som väljs av 
föreningsstämman.  


• styrelsen har rätt att adjungera ledamöter om särskilt behov föreligger. 
 


 
§ 10 Revisorer  
Föreningsstämman väljer en verksamhetsrevisor samt en ersättare. För dessa finns inga 
formella krav på särskild kompetensnivå inom revision. 
 
Föreningen ska, enligt Jordbruksverkets krav för Leaderverksamhet, därutöver ha en revisor 
och en revisorsersättare som lägst har kompetensnivån som tidigare kallades godkänd 
revisor. Styrelsen har ansvaret för att anlita revisorer för detta uppdrag som en köpt tjänst till 
marknadsmässigt pris. 
 
 
§ 11 Revision 
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste 
verksamhets- och räkenskapsåret. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda 
senast två månader före föreningsstämma. Revisorerna ska till styrelsen överlämna sin 
revisionsberättelse senast tre veckor före föreningsstämman. Det åligger styrelsen att 
kontinuerligt förse revisorerna med styrelsens handlingar. Revisorerna har rätt att närvara vid 
styrelsens möten. 
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§ 12 Valberedning 
Valberedningen skall bestå av minst 3 personer från det geografiska områdets ideella, 
privata och offentliga sektor. Vem i valberedningen som är sammankallande väljs av 
föreningsstämman. Det åligger styrelsen att kontinuerligt förse valberedningen med 
verksamhetens handlingar och relevant dokumentation. 
 
 
§ 13 Kallelse 
Kallelse till föreningsstämman ska ske senast 2 veckor innan stämmans genomförande. 
Möteshandlingar kan bifogas kallelsen alternativt ska information finnas i kallelsen om var 
möteshandlingarna finns att ta del av.  
 
Annan information och kallelser till möten i föreningen under verksamhetsåret sker på 
lämpligt sätt och detaljstyrs inte av stadgarna. 
 
 
§ 14 Föreningsstämma 
Föreningsstämma skall årligen hållas före maj månads utgång och skall minst innehålla 
följande ärenden: 
1 Stämman öppnas 
2 Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande 
3 Beslut om stämmans offentlighet 
4 Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd 
5 Val av ordförande, sekreterare, två justerare, två rösträknare, för föreningsstämman 
6 Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret 
7 Revisorernas berättelse 
8 Fastställande av resultat- och balansräkning 
9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust 
11 Beslut om medlemsavgift 
12 Beslut om arvode till styrelse och revisorer 
13 Av styrelsen hänskjutna frågor 
14 I stadgeenlig ordning inkomna ärenden 
15 Val av ordförande 
16 Val av vice ordförande 
17 Val av övriga styrelseledamöter 
18 Val av valberedning samt dess sammankallande 
19 Val av revisorer samt revisorsersättare 
20 Övriga ärenden 
21 Mötets avslutande  
 
 
§ 15 Motioner 
Medlem som vill ha motioner/ärenden behandlade på ordinarie föreningsstämma skall 
anmäla detta skriftligen till styrelsen senast den 28/2. 
 
 
§ 16 Extra föreningsstämma 
Extra föreningsstämma kan hållas om styrelsen anser det befogat, eller en majoritet av 
medlemmarna så begär. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske tidigast fyra veckor före 
och senast två veckor före extra stämma.  
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§ 17 Röstning 
Vid röstning på föreningsstämma, föreningsmöten och i styrelsen gäller enkel majoritet. Varje 
medlem har en röst. Om rösterna är lika avgör styrelseordförandens röst. 
 
 
§ 18 Ändring av stadgar 
För att ändra på föreningens stadgar ska beslut fattas om detta på 2 på varandra följande 
föreningsstämmor, varav minst 1 skall vara ordinarie. 
 
 
§ 19 Upplösning av föreningen 
Om det vid upplösning av föreningen finns tillgångar av något slag så ska dessa överlåtas till 
en eller flera andra ideella verksamheter som bedriver verksamhet med likartat ändamål i 
likartat geografiskt område som denna förening. Observera att alla eventuella åtaganden 
kopplade till externa finansiärers insatser och regelverk ska vara tillgodosedda innan en 
sådan fördelning av tillgångar kan verkställas. 
 
 
 


 
Att dessa reviderade stadgar antagits den 28 april 2022 intygas av: 
 
Årsmötesordförande Christer Lanz 
Årsmötessekreterare Theres Sundberg 
Årsmötesjusterare Karl Gullberg och Marika Hansson 
 
Signaturerna är digitala via Bank ID och återfinns på försättsbladet för stadgar. 
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