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Föreningsstämma 2023  

2, 14, 17–20. Valberedningens förslag 
 

Förutsättningar 
Valberedningens sammansättning och uppdrag beskrivs i § 22 i stadgan. 

§22 Valberedningen  

Valberedningen ska bestå av minst tre personer med en så jämn könsfördelning och geografisk 

spridning som möjligt, och där det finns representation från offentlig, privat och ideell sektor. 

Valberedningen ska ha erfarenhet av styrelsearbete, kunskap om leadermetoden och de villkor 

som gäller för föreningen för att bedriva verksamhet enligt LEADER-programmet. 

Valberedningen ska ha kännedom om vilka kompetenser styrelsen behöver för att genomföra sitt 

uppdrag som LAG. Föreningsstämman kan om den så finner nödvändigt fastställa en 

arbetsordning för valberedningen.  

 

Valberedningens ledamöter, däribland sammankallande, väljes av ordinarie föreningsstämma för 

tiden fram till nästa ordinarie föreningsstämma. Region Gotland har rätt att nominera en ledamot 

i valberedningen.  

 

Valberedningen ska till föreningsstämman förbereda förekommande val, dock ej val av 

valberedning, samt framlägga förslag på arvoden och kostnadsersättningar för föreningens 

funktionärer. Valberedningen ska skriftligen inhämta erforderlig dokumentation för att 

säkerställa att den nominerades valbarhet i enlighet med §16.  

 

Valberedningen ska, om inte särskilda skäl föreligger, tillställa föreningens styrelse fullständiga 

namnförslag för erforderliga valärenden i så god tid att dessa kan utsändas med handlingarna till 

föreningsstämman. 

Uppdraget 
Valberedningen har, enligt stadgan, att lämna förslag till: 

• Arvoden och kostnadsersättningar  

• Val av ordförande 

• Val av vice ordförande 

• Antal ledamöter 

• Ledamöter 

• Revisorer 
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Valberedningens sammansättning och arbetssätt 
Valberedningen har under det gångna verksamhetsåret bestått av följande ledamöter: 

• Bo Ronsten, sammankallande, RF-SISU Gotland 

• Kristian Gustafsson, Hushållningssällskapet Gotland  

• Beata Afzelius, Region Gotland  

• Gunnar Norrby, Fiskeförvaltning Gotland 
 

Valberedningen har haft ett protokollfört beslutsmöte utöver ett antal informella avstämnings- och 

diskussionstillfällen. 

Valberedningen har i sitt arbete följt följande tidsplan: 

• 22 mars – Föreningsstämma 

• 22 februari – Samtliga möteshandlingar tillhanda på kansliet 

Valberedningen har haft löpande tillgång till LAG-protokoll. Valberedningen har även närvarorätt vid 

LAG-möten. Resultatet av valberedningens sonderingsrunda med sittande LAG blev att två av 

ledamöterna, vars mandat löpt ut, Gunilla Lexell (Länsstyrelsen) samt Tommy Gardell (LO) meddelat 

att de avböjer omval- 

Vidare väljer fyra ledamöter att lämna LAG under mandatperioden. Dessa är Roger Lundberg (RF-

SISU), Allan Pettersson (Fiskeförvaltning Gotland), Malena Bendelin (Region Gotland) samt Tomas 

Gustafson (Region Gotland). 

 

Valberedningens förslag 
Valberedningen vill härmed lämna förslag på personval enligt nedan.  

 

(2) Val av mötesordförande och mötessekreterare 
Valberedningen har, på uppdrag av kansliet, berett valet av mötesfunktionärer till 

föreningsstämman. Valberedningen föreslår: 

- Att Lars Thomsson väljs till mötesordförande 

- Att Ellen Lundkvist, verksamhetsledare Leader Gute, väljs till mötessekreterare 

 

(14) Beslut om arvode till LAG, revisorer och 

valberedningens ledamöter 
Enligt § 6 i Arvodes och resereglemente för Leader Gute fastställs ersättningsnivåer av 

föreningsstämman på förslag av valberedningen. § 7 slår dock fast att ändringar eller tillägg av 

resereglementet ska beslutas av LAG. 

Då LAG antagit en reviderat Arvodes och resereglemente för Leader Gute 22 februari, dagen efter 

valberedningen lämnade sitt förslag, utgår vissa av valberedningens förslag. I det reviderade 
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reglementet används bara timersättning. Därför utgår de förslag om ersättning som valberedningen 

lämnat som inte längre återfinns i reglementet.  

Valberedningen har även föreslagit att ordförande och vice ordförande ska ha fast arvode till 1,5 

prisbasbelopp att fördela inom sig. Enligt § 7 i reglementet är det LAG:s beslut. Förslaget läggs därför 

för beslut på kommande LAG-möte för LAG att ta ställning till.  

 Valberedningens föreslår: 

- Att föreningsstämman beslutar att arvodesnivåerna för medlemmar i LAG följer 

regionfullmäktiges arvodesnivå och ändras till 222 kr per timme. 

- Att ordförande föreslås ett fast arvode till 1,5 prisbasbelopp.  
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(17-18) Val enligt §16 i stadgan 
 

§16 Styrelsens sammansättning  

Styrelsen, som utses av föreningsstämman, består av ordförande, vice ordförande samt av 

ytterligare lägst 13 och högst 19 övriga ledamöter. Ordförande och vice ordförande utgör 

styrelsen presidium. Ledamöter i styrelsen måste senast dagen för föreningsstämman fyllt 18 år 

samt råda över sina egna tillgångar.  

Styrelsen ska vara representerad av och ha en jämn fördelning mellan offentlig, privat och ideell 

sektor. Ingen sektor får överstiga 49 procent av antalet ledamöter. Fördelningen mellan kvinnor 

och män ska vara jämn, vilket här innebär att inget kön får utgöra lägre än 40 procent eller högre 

än 60 procent av antalet ledamöter. Styrelsens sammansättning ska i övrigt uppfylla de krav som 

ställs i Jordbruksverkets regler för LEADER-programmet.  

Valbar till styrelsen är enskild person som företräder en sektor genom att representera en 

medlem – som är juridisk person – som tillhör antingen offentlig, privat eller ideell sektor.  

Samtliga styrelseledamöter utses för en period av två år. Ordförande och hälften av de övriga 

ledamöterna väljes varje jämnt år. Vice ordförande och resterande del av ledamöterna väljes 

varje udda år. Vid första stämman väljes halva antalet ledamöter på två år och halva antalet 

ledamöter på ett år. Ordförande och vice ordförande får ej företräda samma sektor.  

Vid behov kan styrelsen inom sig utse befattningshavare. Styrelsen äger rätt att utse vem de 

anser lämplig – inom eller utom sig – att representera föreningen vid deltagande i externa 

aktiviteter. Styrelsen har rätt att inom sig utse beredande organ. Styrelsen kan besluta att 

adjungera den kompetens styrelsen anser behövs för dess arbete. Föreningens 

verksamhetsledare, och den som denne utser i sitt ställe eller som bisittare, är ständigt 

adjungerad till styrelsen med yttranderätt. 

 

(17) Beslut om antal ledamöter 
Valberedningens föreslår: 

- Att antalet ledamöter i LAG fastställs till 17 inklusive ordförande och vice ordförande. 

 

(18) Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen för 

ett år 
Valberedningens föreslår: 

- Att Magnus Gustavsson (RF-SISU Gotland) väljs till ordförande för LAG. 

- Att Gunilla Rosenqvist (Blått Centrum Gotland) väljs till vice ordförande för LAG. 
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(19) Val av övriga ledamöter som står till förfogande 
Valberedningens föreslår: 

- Att inför föreningsstämman föreslå att följande personer väljs att, jämte de personer vars 

mandat löper ytterligare ett år, utgöra ledamöter i LAG: 

 

Offentlig sektor: 

• Thomas Karlström, Region Gotland (nyval 1 år) 

• Eva Gahnström, Region Gotland (omval 2 år) 

• Line Obermayer, Länsstyrelsen (nyval 1 år) 

• Gunilla Rosenqvist, Blått Centrum Gotland (nyval 2 år) 

 

Privat sektor: 

• Maria Larsson GUBIS (omval 2 år) 

• Susanne Wellin-Berger, Tryffel of Sweden (omval 2 år) 

• Sven Sandström, Produkt Gotland (omval 2 år) 

• Isabelle Josefsson, LRF (nyval 2 år) 

• Mikael Nilsson, LO-distriktet Gotland (nyval 1 år) 

 

Ideell sektor: 

• Erik Unnerfeldt, Gotlands Bygdegårdsdistrikt (omval 2 år) 

• Patrik Oscarsson, RF-SISU Gotland (nyval 2 år) 

• Erika Karlström, Fårösunds utveckling (nyval 2 år) 

• Sören Tillberg, Gotlands Husbehovsfiskare förening (nyval 1 år) 

 

 

Ledamöter vars mandat löper ytterligare ett år: 

Offentlig sektor: 

• Angelica Andersson Fihn, Region Gotland  

 

Privat sektor: 

• Frans Brozén, Hushållningssällskapet  

 

Ideell sektor: 

• Magnus Gustavsson, RF-SISU Gotland, föreslagen som ordf. 

• Edith Olofsson, RF-SISU Gotland 

 

Sammantaget ger valberedningens förslag följande fördelning: 

• Offentlig sektor: 29 % 

• Privat sektor: 35 % 

• Ideell sektor: 35 % 

 

• Kvinnor: 53 % 

• Män: 47 % 
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(20) Val enligt §21 i stadgan 
§21 Revisorer (utdrag)  

Föreningen ska ha minst två revisorer varav en ska vara godkänd/auktoriserad revisor. För varje 

revisor ska det utses en ersättare. För den godkände/auktoriserade revisorn ska en 

godkänd/auktoriserad revisor utses som ersättare. Revisorer och ersättare för dessa väljes av den 

ordinarie föreningsstämman för tiden till nästa ordinarie föreningsstämma. Region Gotland har 

rätt att nominera en revisor. 

 

De auktoriserade/godkända revisorerna upphandlas i särskild ordning enligt krav från 

Jordbruksverket och förtroendemannarevisorerna utses av region Gotland och är utsedda fram till 

och med 2026. 

(20) Val av revisorer och ersättare för dessa 
Valberedningens föreslår: 

- Att följande personer väljs till revisorer för Leader Gute räkenskaps- och verksamhetsåret 

2023: 

 

Auktoriserad eller godkänd revisor: 

Anmälningsärende 

 

Förtroendemannarevisor: 

Barbro Hejdenberg-Ronsten, Region Gotland, ordinarie (omval 1 år) 

Arvid Mickelåker, Region Gotland, ersättare (nyval 1 år) 

 


