
                                                          
 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1. Öppnande av mötet.  

2. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman.  

3. Val av två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman 

4. Fastställande av föredragningslista 

5. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande  

 

6. Förteckning över närvarande och röstlängd vid behov 

 

7. Anmälan av ärenden att tas upp under punkten övrigt 

8. Styrelsens årsredovisning: a) verksamhetsberättelse b) ekonomiska redovisning 

 

9. Revisorernas berättelse 

 

10. Beslut om fastställande av balans- och resultatrapport 

 

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

12. Beslut om medlemsavgift 

13. Beslut om arvoden 

 

14. Beslut om ändring av stadgar, §11 Styrelsen tillika LAG-grupp. 

Nuvarande lydelse 

§11 Styrelsen tillika LAG-grupp 

Styrelsen ansvarar ytterst för hela verksamheten med särskilt ansvar för budget, 

leaderkontor, övergripande frågor samt bedömning och prioritering av 

projektansökningar. 

Styrelsen består av 9 ordinarie ledamöter. Från offentlig sektor, 2 från kommunerna, 

1 från Länsstyrelsen Västerbotten och 1 från SLU. Från ideell sektor, 1 från Ume-

Vindelälvens Fiskeråd och 1 från Biosfärsområde Vindelälven. Från privat sektor, 1 

från Yrkesfisket, 1 från Sportfiskeentreprenörerna och 1 från Vattenfall Vattenkraft AB.  

Bland dessa väljs ordförande. Ordförandeskapet skall under programperioden bytas 

minst en gång. Föreningsstämman utser ordförande på ett år. Maximal mandatperiod 

är fyra år.  

Vice ordförande skall inte vara från samma sektor som ordförande. 

Vidare utses 4 ersättare, 1 från kommunerna, 1 från Ume- Vindelälvens Fiskeråd, 1 

från Yrkesfisket och 1 från Sportfiskeentreprenörerna. 

 

Förslag till ny lydelse 

§11 Styrelsen tillika LAG-grupp 

Styrelsen ansvarar ytterst för hela verksamheten med särskilt ansvar för budget, 

leaderkontor, övergripande frågor samt bedömning och prioritering av 

projektansökningar. 



 
 

Styrelsen består av 9 ordinarie ledamöter. Från offentlig sektor, 2 från kommunerna, 

1 från Länsstyrelsen Västerbotten och 1 från SLU. Från ideell sektor, 1 från Ume-

Vindelälvens Fiskeråd och 1 från Biosfärsområde Vindelälven. Från privat sektor, 1 

från Yrkesfisket, 1 från Sportfiskeentreprenörerna och 1 från Vattenfall Vattenkraft AB.  

Bland dessa väljs ordförande. Ordförandeskapet skall under programperioden bytas 

minst en gång. Föreningsstämman utser ordförande på ett år. Maximal mandatperiod 

är fyra år.  

Vice ordförande skall inte vara från samma sektor som ordförande. 

Vidare utses 3 ersättare, 1 från kommunerna, 1 från ideell sektor och 1 från privat 

sektor 

 

 

15. Val av styrelseledamöter tillika LAG-ledamöter samt ersättare 

     

16. Val av ordförande i styrelsen 

17. Val av valberedning, däribland sammankallande 

18. Val av revisorer 

19. Behandling av ärenden som styrelsen överlämnat till årsstämman 

a) Verksamhetsplan  

20. Behandling av motioner 

21. Övriga frågor 

22. Mötets avslutande 


