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1. Föreningens firma 
Föreningens namn är Folkungaland. Folkungaland är en politiskt och religiöst obunden ideell förening med 
öppet medlemskap. 
 
 

2. Ändamål 
Föreningen Folkungaland har ett allmännyttigt ändamål. Folkungalands verksamhet skall bedrivas genom 
Leadermetoden vilket innebär samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer i ett så kallat 
partnerskap med utgångspunkt i lokala förutsättningar och i linje med den nationella målsättningen.  
 
Folkungaland skall initiera och utveckla idéer och projekt i syfte att främja, samordna och bedriva lokalt 
och regionalt utvecklingsarbete inom Finspångs-, Linköpings-, Mjölby-, Motala-, Vadstena- och 
Åtvidabergs kommuner samt i Norrköping Borgs församling i Norrköpings kommun, mot den övergripande 
visionen ”att stödja projektidéer som kan skapa det goda livet på landet och göra det tillgängligt för alla”. 
Folkungaland skall verka för engagemang och deltagande inom hela det geografiska landsbygdsområdet. 
Folkungalands verksamhet skall kontinuerligt utvärderas. 
 
 

3. Säte  
Föreningen Folkungaland har sitt säte i Vreta Kloster i centret för landsbygdsorganisationer och 
landsbygdsföretag ”Vreta Kluster”, om inte annat beslutas av ordinarie eller extra föreningsstämma. 
 
 

4. Medlemskap 
Medlemskap i föreningen Folkungaland kan erhållas av alla boende och företag samt varje demokratiskt 
uppbyggd organisation eller nätverk inom Folkungalands verksamhetsområde. Medlemskapet innebär att 
man verkar för Folkungalands mål och verksamhet.  
 
Varje kommun utser representanter till LAG samt ersättare. Medlemskap anses gälla när medlemsavgift 
är erlagd.  Medlem förbinder sig att främja föreningens mål samt i övrigt följa föreningens stadgar och 
stadgeenligt fattade beslut. 
 
 

5. Medlemsavgift 
Medlem skall årligen till föreningen, på sätt och inom tid som LAG bestämmer, erlägga medlemsavgift 
som fastställes av föreningens årsstämma. Kommunernas finansieringsstöd räknas som medlemsavgifter. 
 
 

6. Samarbetspartner 
Samarbetspartner kan vara privatperson, förening, enskilda firma, bolag, stiftelse, kommun, region, 
länsmyndighet och annan institution eller offentlig verksamhet vars åligganden och rättigheter regleras 
enligt särskilda avtal med Folkungaland.  
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7. Rösträtt och beslut 
Varje medlem har en röst vid föreningsstämma. Ombudsröstning får inte förekomma. Beslut fattas med 
acklamation eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. 
 
Med undantag för de i §8 och §9 nämnda fallen, avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet. 
Omröstning sker öppet. Val skall ske med slutna sedlar om så begärs. Vid omröstning som inte avser val, 
gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordförande. Valärenden avgörs genom lottning vid 
lika röstetal. 
 
 

8. Utträde 
Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen och ställas till LAG. Medlem som vill utträda ur 
föreningen skall skriftligen anmäla detta till LAG och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 
Medlem som utträder ur föreningen har inte rätt att återfå lämnade bidrag, ej heller rätt att få del av 
föreningens tillgångar. 
 
 

9. Uteslutning 
Medlem som inte betalt medlemsavgiften är utesluten. Medlem som motarbetar eller skadar föreningen 
kan av ordinarie eller extra inkallad föreningsstämma uteslutas ur föreningen med 3⁄4 majoritet av 
avgivna röster. Medlem som föreslås utesluten ska ges tillfälle att yttra sig före beslut. 
Beslut om uteslutning gäller med omedelbar verkan. 
 
 

10. Föreningens organ 
Föreningens organ är: 

 Föreningsstämma 

 Extra föreningsstämma 

 Local Action Group (LAG) 

 Arbetsutskott (AU) 

 Revisorer 

 Valberedning 
 
 

10.1. Föreningsstämma 
Föreningsstämma är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma, årsstämman, 
skall årligen äga rum senast 15 maj. Skriftlig kallelse till föreningsstämma skall ske med e-post eller post 
till samtliga medlemmar senast fyra veckor före stämman. Information om föreningsstämman läggs ut på 
webbportalen www.leaderfolkungaland.se när kallelser sänds ut. 
 
 
 
 

http://www.leaderfolkungaland.se/


 

 

 

4 

Stadgar  
uppdaterad 2017-05-30 

Dagordning och beslutsunderlag, såsom årsredovisning, revisionsberättelse samt förslag till 
verksamhetsplan och budget, skall senast en vecka innan föreningsstämma finnas tillgängliga på 
webbportalen www.leaderfolkungaland.se Vid stämman finns dagordning och beslutsunderlag 
upptryckta. Föreningsstämma är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.  
 
Vid den ordinarie föreningsstämman skall följande ärenden behandlas: 
§1.  Mötets öppnande 
§2.  Val av mötesordförande och mötessekreterare 
§3.  Val av protokolljusterare och rösträknare 
§4.  Upprop och fastställande av röstlängd 
§5.  Stämmans behöriga utlysande 
§6.  Stämmans offentlighet 
§7.  Fastställande av dagordning 
§8.  Föredragning av verksamhetsberättelse 
§9.  Föredragning av ekonomisk och revisionsberättelse 
§10. Fastställande av resultat- och balansräkning 
§11. Beslut med anledning av föreningens över eller underskott 
§12. Beslut i frågan om ansvarsfrihet för ledamöterna i LAG 
§13. Fastställande av medlemsavgift 
§14. Fastställande av arvoden och reseersättningar 
  14.1 Ordförande 

14.2 Vice-ordförande 
14.3 Styrelseledamöter, valberedning och lekmannarevisorer 

§15. Förslag från LAG 
§16. Motioner 
§17. Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i LAG 
§18. Val av ordförande för en tid av två år, i undantagsfall ett år 
§19. Val av LAG 
§20. Val av valberedning och sammankallande 
§21. Val av lekmannarevisor och ersättare 
§22. Godkännande av upphandling av auktoriserad revisor 
§23. Årets Leader 
§24. Övriga ärenden 
§25. Årsstämman avslutas 
 
Arbetsordning för LAG, AU, valberedning, ordföranden och VL fastställas vid årsstämma. Frågor av 
ekonomisk karaktär får inte avgöras om de inte finns med på dagordningen för mötet. 
 
 

10.2. Extra föreningsstämma 
LAG kan kalla till extra föreningsstämma, utöver årsstämman, närhelst sådan föreningsstämma anses 
behövlig. Kallelse med förslag till dagordning för extra föreningsstämma skall tillställas medlemmarna 
skriftligen senast två veckor före stämman eller i brådskande fall senast en vecka före stämman. 
 

http://www.leaderfolkungaland.se/
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Vidare är LAG skyldig att kalla till extra föreningsstämma, när det begärs av revisorerna eller minst 30 % 
av medlemmarna. Sådan begäran skall inges skriftligen till LAG där anledningen för att kalla till extra 
stämma skall framgå. När LAG mottagit en sådan begäran skall den inom 14 dagar kalla till extra 
föreningsstämma att hållas inom två månader från kallelsen.  
 
I ärende som skall behandlas vid sådan stämma skall LAG avge utlåtande. Underlåter LAG att inom 14 
dagar kalla till extra föreningsstämma får de som begärt mötet kalla till detta. På extra föreningsstämma 
får endast beslut fattas om i kallelsen upptagna frågor. Extra föreningsstämma är beslutsmässigt med det 
antal medlemmar som är närvarande. 
 
 

10.3. LAG  
LAGs ledamöter väljs vid föreningsstämma med av föreningsstämman beslutat antal. LAG ledamöter har 
mandatperiod om två år. Halva LAG väljs varje år. Första gången väljs halva LAG för ett år. Om ledamot i 
LAG utträder åligger det valberedningen att föreslå ny ledamot som interimistiskt tillsätts av LAG intill 
nästa stämma. 
 
LAG skall bestå av en representant från varje LAG-sektor (offentlig, privat och ideell) från respektive 
kommun. En suppleant utses per kommun. En ungdomsrepresentant adjungeras i LAG och AU vid behov. 
 
LAGs ledamöter ska utses med en jämn spridning mellan offentliga, privata och ideella aktörer, ett så 
kallat trepartnerskap. Det ska finnas en geografisk spridning mellan ledamöterna.  
 
Valbar till LAG är medlem och representant för medlem eller samarbetspartner. Könsfördelningen i LAG-
gruppen bör vara sådan att ingetdera könet utgör mer än 60 % av ledamöterna. Vid val till LAG ska strävan 
vara att ha med ledamöter från olika ålderskategorier. Det är särskilt viktigt att integrera in nya svenskar 
och att engagera ungdomar i LAG. 
 
LAG ordförande utses av årsstämman för en period om två år. Efter två år väljs ny ordförande ur annan 
sektor så att alla tre sektorerna representeras av en ordförande under programperioden. Om särskilda 
skäl föreligger kan avgående ordförande väljas om för ett år i taget.  Vice-ordförande utses inom och av 
styrelsen. 
 
LAG är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Kallelse med föredragningslista bör 
senast en vecka före sammanträde tillställas LAG och anslås på hemsidan. 
 
LAG sammanträder 4 till 5 gånger per år och när behov föreligger. I brådskande fall kan beslut även fattas 
efter mailkommunikation. LAG beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden inklusive beslut avseende 
ansökan om projektmedel. LAG kan inte delegera beslutsrätt enligt ovan.  
 
LAG skall anställa en verksamhetsledare. Vid AU och LAG sammanträden skall protokoll föras. Ersättare i 
LAG kallas till alla sammanträden. 
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10.4. AU 
AU består av ordförande och vice ordförande samt två ledamöter som väljs ur LAG. Två ersättare till AU 
väljs ur LAG och ska kallas till sammanträden vid förfall. Målsättningen är att en ungdomsrepresentant 
bör ingå i AU. Dessa personer är adjungerade i AU och LAG: 

 Verksamhetsledare 

 Representant för Östergötlands Länsstyrelse och  

 Representant för Region Östergötland 

 Ungdomsrepresentant 
 
 

10.5. Revisor 
Antal revisorer och suppleanter för dessa fastställs och utses av årsstämman. Revisorerna skall löpande 
granska LAGs förvaltning och föreningens räkenskaper samt till LAG överlämna revisionsberättelse senast 
två veckor före årsstämma. 
 

10.6. Valberedning 

Vid årsstämman väljs en valberedning om sju ledamöter varav en sammankallande. Dessa skall ha god 
geografisk spridning inom Folkungaland.  
 
Valberedningen skall ge årsstämman förslag till:  
• ordförande 
• en ordinarie ledamot som representerar den ideella sektorn från varje kommun  
• en ordinarie ledamot som representerar den privata sektorn från varje kommun 
• en ersättare till ordinarie ledamot från varje kommun  
• lekmannarevisor samt ersättare 
 
Kommunerna utser offentliga representanter i LAG. Valberedningen skall ge förslag till val av 
förtroendevalda vid eventuella fyllnadsval vid extra föreningsstämma. Ytterligare förslag skall ges vad 
gäller: 
• arvode  
• reseersättning 
 
Valberedningen kallas till LAG möte i god tid före årsstämman. Landsbygdsutvecklare från varje kommun 
träder automatiskt in som ersättare för valberedningsledamot vid förfall. 
 

11. Motioner 
Medlem som vill ha motion behandlad på ordinarie föreningsstämma skall anmäla detta skriftligen till LAG 
senast 2 veckor före stämman. Förslag om ändring av föreningens stadgar eller upplösning av föreningen 
skall vara inlämnat minst två månader före föreningsstämma. 
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12. Firmatecknare 
Föreningens firma tecknas av ordföranden och vice ordförande var för sig.  
 
 

13. Verksamhets- och räkenskapsår samt revision 
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. LAGs mandattid är från 
årsstämman till och med näst kommande årsstämma. Det år föreningen bildas kan s.k. ”förlängt 
räkenskapsår” användas. Bokföring och revision sker enligt god bokförings- och revisionssed. AU skall 
senast fem veckor innan årsstämma tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper och protokoll 
samt övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av. 
 
 

16. Jäv 
Förvaltningslagens regler om jäv skall tillämpas.  
 
 

17. Stadgeändring och upplösning 
Beslut om ändring av dessa stadgar och/eller upplösning av föreningen är ej giltig, med mindre än att 
beslutet fattats vid två på varandra följande föreningsstämmor, därav minst en ordinarie årsstämma och 
vid den andra stämman biträtts av minst två tredjedelar av de röstande. Kallelse till den andra 
föreningsstämman får inte ske innan första stämman genomförts. Vid beslut om upplösning av föreningen 
skall anges hur föreningens tillgångar skall disponeras.  
 
 

18. Stadgetolkning 
Uppkommer tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda av 
stadgarna, ska frågan föras vidare till skiljedomstol. 

19. Ikraftträdande 
Beslut om dessa stadgar har tagits vid föreningens extra årsstämma den 2015-09-30 2017-05-10. 
Stadgarna träder i kraft med omedelbar verkan. 
 
 
 
 


