Valberedningens arbete
1. Valberedningen består av tre personer, vilka tillsätts på vårmötet.
2. Valberedningens ledamöter skall inte kandidera till styrelsen, den lokala aktionsgruppen eller
fiskets lokala aktionsgrupp, men bör ha god kännedom eller erfarenhet om arbetet i
föreningen
3. Valberedningsarbetet skall påbörjas i god tid innan höstmötet
1. Undersök och fastställ utgångsläget: Vilka avgår? Vilka sitter kvar ytterligare
något år? Valberedningen tillfrågar de som är i tur att avgå om de önskar fortsätta.
2. Klargör vilka poster och funktioner som blir vakanta och kartlägg vilka
egenskaper, kompetenser och representerade sektorer som söks enligt reglerna för
de olika grupperna.
3. Inhämta förslag på lämpliga kandidater från medlemmarna. För att få sådana
förslag måste valberedningen göra ett utskick till alla medlemmar, med
kontaktuppgifter till alla i valberedningskommittén. Detta bör ske i god tid innan
årsmötet. Valberedningen kan även ta fram egna kandidater.
4. Kolla kandidater: Gör en lista på alla föreslagna kandidater. Kontrollera att alla
verkligen kandiderar.
5. Sammanställ förslaget. Välj ut de mest lämpliga, baserat på erfarenhet och
regler för de olika grupperna. Se till att förslaget är balanserat.
6. Valberedningens förslag skickas ut till alla medlemmar i samband med
kallelsen till vårmötet. Medlemmarna bör ges tid att fundera över förslagen och
eventuellt kunna förbereda egna att lägga fram på årsmötet.
7. Framför och motivera förslaget på årsmötet.

Regler för sammansättning inom Lokalkraft Leader Åland:
Styrelsen:











5-7 ordinarie medlemmar
3 icke personliga suppleanter
Styrelsens ordförande och övriga ordinarie medlemmar och suppleanter väljs av höstmötet för en tvåårsperiod
Könsfördelning minst 40 % - 60 %
Minst en ungdomsrepresentant. Ledamoten skall motsvara EU:s definition av ungdom eller på annat sätt företräda
ungdomar.
Såväl fasta Åland som skärgården skall vara representerad
Medlemmarna väljs om jämbördigt ur följande grupper: enskilda personer, organisationer, offentliga sektorn
Konstituerande mötet väljer viceordförande och sekreterare (antingen inom sig eller utifrån), för ett kalenderår i taget
Dessutom:
Styrelseledamöter skall även vara ledamöter i antingen LAG eller FLAG.
LAG och FLAG ordförande rekommenderas ingå i styrelsen

Den lokala aktionsgruppen (LAG):










9-18 ledamöter (om strategiändring enligt §32 godkänns, annars 16 st + ordförande och viceordförande.)
Minst 26 % skall representera tredje sektor
Minst 26 % skall representera privat sektor
Minst 20 % skall representera offentlig sektor
Mandatperioden är två år
Ordförande och viceordförande väljs varje år
Minst en ungdomsrepresentant skall finnas i aktionsgruppen.
Ledamoten skall motsvara EU:s definition av ungdom eller på annat sätt företräda ungdomar.
Såväl fasta Åland som skärgården skall vara representerad
Målsättningen är att könsfördelningen skall vara minst 40 % - 60 %

Fiskets lokala aktionsgrupp (FLAGs beslutande organ):












Minst 26 % skall representera tredje sektor
Minst 26 % skall representera privat sektor
Minst 20 % skall representera tredje sektor
Mandatperioden är två år
Ordförande och viceordförande väljs varje år
En betydande del av medlemmarna skall ha bakgrund inom yrkes-, sport- eller husbehovsfisket, vattenförvaltning,
fiskodlingen och miljöorganisationer.
Minst en medlem skall representera yrkesfisket i FLAG eller arbetsutskottet
Minst en medlem skall representera vattenbruket i FLAG eller arbetsutskottet
Minst en ungdomsrepresentant skall finnas i aktionsgruppen.
Ledamoten skall motsvara EU:s definition av ungdom eller på annat sätt företräda ungdomar.
Såväl fasta Åland som skärgården skall vara representerad
Målsättningen är att könsfördelningen skall vara minst 40 % - 60 %

