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Proposition gällande ändringar av föreningens 
stadgar  

LAG-styrelsen föreslår  
att under § 17. Valberedning första stycket, ändra  

från ” Valberedningen skall bestå av minst fyra och högst fem personer, en från varje ingående kommun i 
leaderområdet, och ideell, privat och offentlig sektor skall vara representerade, liksom kompetens inom havs- & 
fiskerifrågor. Både kvinnor och män skall finnas med och en geografisk spridning skall eftersträvas.”  

till ” Valberedningen skall bestå av minst tre och högst fem personer, en ledamot från respektive sektor: ideell, privat 
och offentlig. Ledamöterna ska ha en geografisk spridning i leaderområdet och bestå av både män och kvinnor. 

LAG-styrelsen föreslår  
att under § 14. Styrelse, LAG tredje stycket, ändra  

från ”LAG skall bestå av totalt 14 ordinarie ledamöter och 8 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. Fyra offentliga suppleanter, en från varje 
kommun. Där utöver skall fyra suppleanter fördelas med en från varje kommun i leaderområdet: två från privat sektor 
och två från ideell sektor.” 

till ” LAG skall bestå av totalt 13 ordinarie ledamöter och 8 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 en ordinarie ledamot 
med kompetens från havs- och vattenbrukssektorn. Fyra offentliga suppleanter, en från varje kommun. Där utöver 
skall fyra suppleanter fördelas med en från varje kommun i leaderområdet: två från privat sektor och två från ideell 
sektor.” 

LAG-styrelsen föreslår  
att under § 14. Styrelse, LAG fjärde stycket, ändra  

från ”Vidare eftersträvas en jämn könsfördelning, så att inget kön får utgöra mindre än 40 % eller mer än 60 %, och 
en jämn åldersfördelning, där minst en person skall vara under 30 år, men ingen under 18 år.” 

till ”Vidare eftersträvas en jämn könsfördelning, så att inget kön får utgöra mindre än 40 % eller mer än 60 %, och 
en jämn åldersfördelning dock ingen under 18 år.” 
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