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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL SYDOSTLEADERS 

ÅRSSTÄMMA 2022 

 

§12. Val av styrelse 

Ingrid Hugosson, sammankallande i valberedningen, föredrar valberedningens förslag till 

styrelse. 

 

a) fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter 

oförändrat, 16 ordinarie ledamöter och 6 suppleanter 

 

b) val av ordförande 

Tommy Andersson, Ronneby Offentlig sektor  Omval till 2024 

 

c) val av 1:e vice ordförande 

Maria Hjelm Nilsson, Karlshamn Privat sektor  Omval till 2024 

 

d) val av övriga ordinarie ledamöter  

Mikael Fagerström, Nybro  Ideell sektor  Nyval till 2024 

Viveka Olofsson, Sölvesborg Offentlig sektor Nyval till 2024 

Anna Lejerhed Emrin, Kalmar Privat sektor  Nyval/Fyllnadsval till 2023 

     (Mikaela Rosenlund) 

Ann-Lena Fransson, Ronneby Privat sektor  Omval till 2024 

Lena Ovesson, Torsås  Privat sektor  Omval till 2024 

Maria Petersén, Tingsryd  Privat sektor  Omval till 2024 

Tore Johnsson, Borgholm Y-fiskare Privat sektor  Nyval till 2024 
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e) val av styrelsesuppleanter 

Karin Nordvall, Olofström  Ideell sektor  Omval till 2023 

Ulf Palmberg, Kalmar  Ideell sektor  Nyval till 2023 

Johan Jonsson, Emmaboda Offentlig sektor Omval till 2023 

Anna-Kajsa Arnesson, Mörbylånga Offentlig sektor Nyval till 2023 

Bo Svensson, Ronneby  Privat sektor  Omval till 2023 

Linda Strand, Emmaboda  Privat sektor  Nyval till 2023 

 

Ordningsföljd för ersättare 

Ideell sektor 

Karin Nordvall, Olofström 

Ulf Palmberg, Kalmar 

Offentlig sektor 

Johan Jonsson, Emmaboda 

Anna-Kajsa Arnesson, Mörbylånga 

Privat sektor 

Bo Svensson, Ronneby 

Linda Strand, Emmaboda 

 

§13. Val av auktoriserad revisor och lekmannarevisorer 

Valberedningen föreslår att auktoriserad revisor upphandlas av styrelsen.  

Till lekmannarevisorer föreslås: 

Peter Wald, Sölvesborg Ordinarie Omval till 2023 

Eddy Sandgren, Växjö Ersättare Omval till 2023 

 

§15. Beslut om medlemsavgifter 

Ingrid Hugosson föredrar valberedningens förslag till oförändrade medlemsavgifter: 

Kommuner/Landsting/Regioner/Regionförbund (motsvarande) 25 000 kronor per år  

Juridiska personer och enskilda näringsidkare (Enskild firma) 400 kronor per år 
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§16. Beslut om arvode till styrelse, revisor och valberedning 

Valberedningen lämnar följande förslag som grund för arvode: 

a) Heldagstjänstgöring (mer än 4 timmar) 5 % av prisbasbeloppet, oförändrat 

b) Halvdagstjänstgöring (4 timmar eller mindre) 2,5 % av prisbasbeloppet, oförändrat 

c) Reseersättning utgår med faktisk kostnad för resor med kollektivtrafik. För resa med 

egen bil utgår kilometerersättning med 3 kr per kilometer. Oförändrat. 

d) Timarvode vid överenskommet eller avtalat telefon-, skype-, eller videomöte utgår 

för minst två timmar inkluderat förberedelser. Vid telefonmöte över en timme 

arvoderas för varje påbörjad timme. Ersättningen är 0,625% av prisbasbeloppet. Oförändrat. 

 

Avseende arvodesersättningar, fasta arvoden, föreslår valberedningen en höjning som följer 

den allmänna löneförhöjningen, som efter kontroll vid Medlingsverket visar på allmänna 

lönehöjning för 2021 på 2,7 %. 

• Ordförande 41 600 kronor per år från år 2021 

• V ordförande (2 st) 20 800 kronor per år från 2021 

 

Utöver det fasta arvodet är styrelsens, arbetsutskottets/presidiets, beredningsgruppernas, 

kommunala referensgruppens och valberedningens möten samt av styrelsen beslutade 

avgränsade uppdrag ersättningsgrundande. Lekmannarevisorn får timarvode. Ersättare har 

fullt arvode vid närvaro på styrelsemöten. 

 

För offentligt anställda och heltidsarvoderade politiker utgår ingen ersättning om det inte 

föreligger inkomstbortfall. 

 

Utbetalning, grundat på mötesnärvarolistor, körjournaler och i förekommande fall 

arvodesjournaler, genomförs genom verksamhetskontorets försorg. Underlagen ska 

attesteras av styrelsen utsedd attestant. Bilersättning följer Jordbruksverkets regelverk, 

30:-/milen. Om Jordbruksverkets regelverk förändras så följer ersättningen denna.  
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§18. Beslut om stadgeändring 

Valberedningens sammankallande, Ingrid Hugosson, lämnar nedanstående förslag till 

stadgeändring: 

 

Nuvarande Stadgar: (ta bort ”fyra” i punkt tre, se gul markering nedan) 

 

§ 2 Ändamål 

Föreningen har till ändamål att: 

▪ främja utvecklingen inom verksamhetsområdet 

▪ främja ökad livskvalitet för boende på landsbygd och skärgård 

▪ vara ett lokalt partnerskap för genomförande av EU:s fyra struktur- och investeringsfonder 

och särskilt i det utvecklingsarbete som förutsätts ske i trepartnerskap enligt 

Leadermetoden mellan offentliga, ideella och privata aktörer. 

 

Föreningen skall uppfylla de riktlinjer enligt ansökt handlingsplan och villkor som 

Jordbruksverket ställer på SydostLeader samt i övrigt följa de riktlinjer kommissionen 

ställer för ett genomförande enligt Leadermetoden. 

 

Förslag till nya stadgar:  

 

§ 2 Ändamål 

Föreningen har till ändamål att: 

▪ främja utvecklingen inom verksamhetsområdet 

▪ främja ökad livskvalitet för boende på landsbygd och skärgård 

▪ vara ett lokalt partnerskap för genomförande av EU:s struktur- och investeringsfonder 

och särskilt i det utvecklingsarbete som förutsätts ske i trepartnerskap enligt 

Leadermetoden mellan offentliga, ideella och privata aktörer. 

 

Föreningen skall uppfylla de riktlinjer enligt ansökt handlingsplan och villkor som 

Jordbruksverket ställer på SydostLeader samt i övrigt följa de riktlinjer kommissionen 

ställer för ett genomförande enligt Leadermetoden. 

 

 

 

 

 

 



5 
                                                                                                             Emmaboda 2022-04-19 
                                                                                                                         Valberedningen SydostLeader 
 

Nuvarande Stadgar: (ta bort gul markering nedan) 

 

§ 3 Säte 

Föreningen har sitt säte i Emmaboda men ska verka för ”projektkontor” i samtliga 

kommuner för projektmöten 

 

Förslag till nya stadgar:  

 

§ 3 Säte 

Föreningen har sitt säte i Emmaboda. 

 

 

 

 

 

Nuvarande Stadgar: (ta bort gul markering nedan) 

 

§ 5 Verksamhetsområde 

Föreningens verksamhetsområde är: 

Emmaboda, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Nybro, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, 

Tingsryds, Torsås samt Uppvidinge kommuner. Fiskeområdet inkluderar även 

Kalmarsund till Mönsterås kommun, Ölands farvatten samt hela insjön Åsnen. 

 

Förslag till nya stadgar: (lägg till Borgholm, Kalmar, Mörbylånga kommuner samt Ölands och 

Blekinges farvatten enligt nytt förslag nedan) 

 

§ 5 Verksamhetsområde 

Föreningens verksamhetsområde är: 

Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Mörbylånga, Nybro, 

Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryds, Torsås samt Uppvidinge kommuner.  

 

Fiskeområdet inkluderar Kalmarsund till Mönsterås kommun, Ölands och Blekinges 

farvatten samt hela insjön Åsnen. 
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Nuvarande Stadgar: (ta bort gul markering nedan) 

 

§ 8 Styrelsen (stycke ett) 

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar som företrädare för offentlig, privat och ideell sektor 

inom utvecklingsområdet, men på ett personligt mandat. Styrelse väljs fram till halvårsskiftet 

2023, för att även säkerställa erforderlig beslutsmässighet för programperiodens slutredovisning 

och övrigt efterarbete. Styrelsen äger att företräda föreningen, bevaka dess intressen, ansvara 

för föreningens arbetsgivaransvar, organisation, förvaltning och redovisning samt behov av stöd 

för den löpande verksamheten i övrigt.  

 

Förslag till nya stadgar: 

§ 8 Styrelsen (stycke ett)  

Styrelsen väljs av föreningens medlemmar som företrädare för offentlig, privat och ideell sektor 

inom utvecklingsområdet, men på ett personligt mandat. Styrelsen äger att företräda föreningen, 

bevaka dess intressen, ansvara för föreningens arbetsgivaransvar, organisation, förvaltning och 

redovisning samt behov av stöd för den löpande verksamheten i övrigt.  

 

 

 

 

Nuvarande Stadgar: (ta bort gul markering nedan) 

 

§ 8 Styrelsen (stycke fyra) 

Styrelsen utser inom sig ett presidium/arbetsutskott och kan utse flera projektberedningsorgan 

till vilka även externa kompetenser kan adjungeras. Styrelsens arbete leds av en ordförande som 

har det övergripande ansvaret för att verksamheten drivs på ett tillfredsställande sätt och i 

enlighet med förordning EU 1303/2013.  

 

Förslag till nya stadgar: (lägg till ny text enligt grön markering nedan) 

§ 8 Styrelsen (stycke fyra)  

Styrelsen utser inom sig ett presidium/arbetsutskott och kan utse flera projektberedningsorgan 

till vilka även externa kompetenser kan adjungeras. Styrelsens arbete leds av en ordförande som 

har det övergripande ansvaret för att verksamheten drivs på ett tillfredsställande sätt och i 

enlighet med de förordningar som förvaltande myndighet beslutat. 
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Nuvarande Stadgar:  

 

§ 8 Styrelsen (stycke fem) 

Hälften av styrelsen utses för två år i taget av årsstämman. Vid första årsstämman utses således 

hälften av ledamöterna för ett år. Föreningsstämman utser ordförande på en mandatperiod om 

två år med möjlighet till förlängning för hela programperioden. Ordföranden och de två vice 

ordförandena bör tillsammans representera de tre sektorerna. 

 

Förslag till nya stadgar: (lägg till ny text enligt grön markering nedan) 

§ 8 Styrelsen (stycke fem)  

Hälften av styrelsen utses för två år i taget av årsstämman. Vid första årsstämman utses således 

hälften av ledamöterna för ett år. Ledamot kan väljas för ett år. Föreningsstämman utser 

ordförande på en mandatperiod om två år med möjlighet till förlängning för hela 

programperioden. Ordföranden och de två vice ordförandena bör tillsammans representera de 

tre sektorerna.  

 


