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Bilaga 1 till handbok för strategiprocessen 

för Leader 2023-2027 

Villkor för leaderföreningen 

Leaderföreningen ska leva upp till följande villkor: 

 Leaderföreningen ska ansvara för förvaltningen av leaderområdets verksamhet 

samt godkända utvecklingsstrategi. 

 Ingen sektor (ideell, privat eller offentlig) i styrelsen har mer än 49 procent av 

rösterna. 

 LAG:s ledamöter ska ha geografisk spridning inom leaderområdet, vara minst 

18 år samt vara medlem i leaderföreningen. 

 Leaderföreningen ska ha en godkänd eller auktoriserad revisor. 

 Föreningens stadgar får inte strida mot startbeslutet om att bilda leaderområde. 

 Föreningens stadgar ska ange antal ordinarie ledamöter och eventuella ersättare 

i styrelsen. 

 Det ska finnas en valberedning som har representation från ideell, offentlig och 

privat sektor. 

 Leaderföreningen ska ha ett bemannat leaderkontor senast fyra månader efter 

tidpunkten för startbeslutet och vara bemannat till och med juni 2029 vid 

behov. En person behöver dock vara tillgänglig för att besvara frågor vid 

eventuella revisioner fram till juni 2029.  

 Leaderkontoret ska vara bemannat med minst 1,5 heltidstjänst. Leaderkontoret 

ska vara bemannat med minst två personer på två tjänster men tjänstegraden 

kan variera utefter behov under programperioden. Tjänstegraden kan 

exempelvis vara lägre i början och slutet av programperioden. Tjänsterna ska 

innefatta en verksamhetsledare samt övrig personal. Tjänsterna kan omfatta 

anställd personal eller köpt tjänst.  

 Personal på leaderkontoret får inte vara ledamot i styrelsen. 

 Verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. 

 Leaderföreningen ska ha en fastställd besluts- och arbetsordning. 

 Leaderföreningen ska tillämpa kontrasignering av utbetalningar från bank 

 Leaderföreningen ska diarieföra och arkivera alla handlingar som hör till 

ärendehantering. Föreningens övriga verksamhet ska dokumenteras och 
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arkiveras. Arkiverade handlingar får inte gallras. Handlingar som hör till 

ärendehantering ska sparas i tio år efter sista utbetalning.  

För att följa upp att leaderföreningen följer de villkor de är ålagda ska 

Jordbruksverket årligen granska och godkänna leaderföreningens årsberättelse. 

Leaderföreningen ska bistå Jordbruksverket med nödvändiga dokument som 

underlag för granskningen.  
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