
 

 
Lokalt ledd utveckling i Berg, Härjedalen, 
Krokom, Åre och Östersunds kommuner 

Kallelse till årsmöte 
Onsdag den 10 april 

 kl. 18.00-19.00  

Natur Kultur Hede 
Ljusnevägen 14, Hede, Härjedalens kommun 

Vi bjuder på fika. Anmäl därför gärna att du kommer 
senast 8 april till info@sjoskogfjall.se, 070-585 76 10, 

eller 070-598 83 43. 
 

Hjärtligt välkomna! 
 

Årsmöteshandlingar finns att hämta på www.sjoskogfjall.se fr o m 1 april. 
 

OBS! Ombud som representerar företag/föreningar/organisationer/kommuner behöver en 
fullmakt för att kunna rösta. Fullmakt lämnas in i original innan årsmötets början. 

Syftet med föreningen är att utveckla landsbygden genom Lokalt ledd utveckling med 
leadermetoden. Verksamheten har finansiering av EU, Svenska staten och medfinansiärer; 

Krokom, Berg, Åre, Härjedalen och Östersunds kommun samt Region Jämtland Härjedalen. 



 

 
Lokalt ledd utveckling i Berg, Härjedalen, 
Krokom, Åre och Östersunds kommuner 

 

Dagordning 
 

§1. Val av mötesordförande 

§2. Godkännande av dagordning 

§3. LAG-gruppens anmälan av mötessekreterare 

§4. Fastställande av röstlängd 

§5. Val av justerare tillika rösträknare 

§6. Fråga om årsmötet utlysts i rätt ordning 

§7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året. 

§8. Revisorns ekonomiska berättelse för det gångna året 

§9. Fastställande av resultat- och balansräkning  

§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

§11. Fastställande av eventuella arvoden 

§12. Val av ordförande i föreningen 

§13. Val av övriga styrelseledamöter samt vice ordförande 

§14. Val av revisor och suppleant 

§15. Val av valberedning 

§16. Fastställande av eventuell årsavgift för medlemskap 

§17. Ärende som av LAG-gruppen, föreningsmötet eller medlem föranmälts till 

mötet 

§18. Mötet avslutas 

 

  



 

 
Lokalt ledd utveckling i Berg, Härjedalen, 
Krokom, Åre och Östersunds kommuner 

Valberedningens förslag till  

Leader Sjö, Skog och Fjälls årsmöte 

2019 
 
MÖTESPRESIDIE 

 
Ordförande för stämman: Jan-Erik Svensson 

Sekreterare enligt LAGs förslag: Catarina Nordin Thorpe 

FÖRSLAG TILL SAMMANSÄTTNING AV LAG 
 
Ordförande till ordinarie stämma 2021 

Pelle Persson ideell nyval ordförande omval ledamot 2 år  

Vice ordförande till ordinarie stämma 2021 

Linda Forss   privat nyval vice ordförande omval ledamot 2 år 

 
LEDAMÖTER OCH REPRESENTATION 

Åre: 

Offentlig Håkan Karlsson   omval 2 år 

Privat  Linda Forss    omval 2 år 

Ersättare:  Erik Danielsson,  privat   1 år kvar  

Krokom: 

Offentlig ej vald av kommunen, nominering på stämman  2 år 

Privat Henrik Ling    omval 2 år 

Ideell Anna Olofsson Frestadius  omval 2 år 

Ersättare:  Sara Önegård Swedenmark,  privat  fyllnadsval 1 år  

Östersund: 
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Offentlig  Caroline Schönbeck   fyllnadsval 1 år  

Ideell Pelle Persson   omval 2 år 

Ideell             Margareta Lindhagen   1 år kvar 

Privat Frank Nilsson    1 år kvar 

Ersättare:  Cristine Persson, ideell   nyval 2 år 

Berg: 

Offentlig ej vald av kommunen, nominering på stämman fyllnadsval 1 år 

Privat Sven-Gunnar Persson   omval 2 år  

Ideell Bengt Karlström   1 år kvar 

Ersättare:  ej vald av kommunen, nominering på stämman 2 år 

Härjedalen: 

Offentlig  Elina Grubb    nyval 2 år 

Privat Göran Blänning   omval 2 år 

Ideell Jon Wagenius    1 år kvar 

ersättare  Gunnar Hedin, offentlig   1 år kvar 

 
FÖRSLAG; REVISOR: 
Revisor upphandlas av LAG med redovisning från upphandlingen till stämman 
 
FÖRSLAG; ARVODEN (OFÖRÄNDRAT): 
Timarvode vid LAG, AU och arbetsgruppsmöte är 200kr/timme. Timarvode kan även betalas till 
ledamot som på uppdrag av LAG eller AU utför särskilt uppdrag. Även färdtid till och från LAG, 
AU och arbetsgruppsmöte likställs med mötestid. Ersättare har rätt till arvode vid medverkan 
oavsett om de tjänstgör eller inte. Sociala avgifter tillkommer på alla arvoden och skatt dras med 
35 % om inget annat meddelats. Kilometerersättning utgår med f n 3  kr per kilometer. LAG-
gruppen har därtill 1,5 prisbasbelopp på årsbasis fram till nästa ordinarie årsstämma att förfoga 
över att arvodera ordförande, vice ordförande alternativt annan uppdelning som LAG själva 
beslutar internt.  



 

 
Lokalt ledd utveckling i Berg, Härjedalen, 
Krokom, Åre och Östersunds kommuner 

Fullmakt att representera medlem som är organisation,  

vid Leader Sjö, Skog & Fjälls årsmöte  

 

Fullmakt ska vara skriftlig och daterad. Den gäller högst ett år efter utfärdandet. 

 

Ort ......................................................................................... Datum ........................................ 

 

Fullmakt för ................................................................................................................................ 

 

att företräda organisationen ....................................................................................................... 

 

med organisationsnummer.........................................................................................................  

 

Firmatecknares namnteckning/ar: (i enlighet med stadgar eller protokoll) 

.................................................................................................................................................... 

 

Firmatecknares namnteckning/ar: (i enlighet med stadgar eller protokoll) 

.................................................................................................................................................... 

 

 

Fullmakten behöver inte vara bevittnad. Det går bra att använda annan utformning av fullmakt än 

denna, men med motsvarande information. 


