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Sydöstra Skånes Samarbetskommitté, SÖSK önskar att inte längre vara representerade i styrelsen, 

LAG för LEADER Sydöstra Skåne. Underlag från SÖSK finns som bilaga till denna proposition.  

att under § 14. Styrelse, LAG tredje stycket, ändra  

 

från ”LAG skall bestå av totalt 15 ordinarie ledamöter och fyra suppleanter med jämn fördelning mellan 

ledamöter från ideell, privat och offentlig sektor (maximalt 49 % från en sektor). De fyra kommunerna i 

leaderområdet representeras vardera av tre ordinarie ledamöter; en privat, en ideell och en offentlig. Därutöver skall 

en ordinarie ledamot representera SÖSK (Sydöstra Skånes Samarbetskommitté) och det skall finnas två ordinarie 

ledamöter med kompetens från havs-, fiskeri- och/eller vattenbrukssektorn. De fyra suppleanterna skall fördelas 

med en från varje kommun i leaderområdet: två från privat sektor och två från ideell sektor”  

 

till ” LAG skall bestå av totalt 14 ordinarie ledamöter och fyra suppleanter med jämn fördelning mellan 

ledamöter från ideell, privat och offentlig sektor (maximalt 49 % från en sektor). De fyra kommunerna i 

leaderområdet representeras vardera av tre ordinarie ledamöter; en privat, en ideell och en offentlig. Därutöver skall 

det finnas två ordinarie ledamöter med kompetens från havs-, fiskeri- och/eller vattenbrukssektorn. De fyra 

suppleanterna skall fördelas med en från varje kommun i leaderområdet: två från privat sektor och två från ideell 

sektor.” 

 

att under § 14. Styrelse, LAG sjätte stycket, ändra  

 

från ”Mandattiden i LAG är ett eller två år och val med växelvis avgång. Föreningsstämman väljer de ideella 

och privata ledamöterna, medan respektive kommun och SÖSK utser de offentliga ledamöterna. Om behov av 

fyllnadsval uppkommer, beslutar LAG om detta, efter förslag från valberedningen” 

 

till ”Mandattiden i LAG är ett eller två år och val med växelvis avgång. Föreningsstämman väljer de ideella och 

privata ledamöterna, medan respektive kommun utser de offentliga ledamöterna. Om behov av fyllnadsval 

uppkommer, beslutar LAG om detta, efter förslag från valberedningen” 
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