Sandviken

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 4 april 2013 för kommunbygderådet i
Hela Sverige ska leva, Sandviken
1. Ordföranden Ingrid Blanck förklarade stämman öppnad och hälsade deltagarna
välkomna.
2. Till ordförande för stämman valdes Kenneth Nyberg och till att föra dagens
protokoll valdes Olle Thåström.
3. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Mats Wiklund (Hosjöns
Midsommarförening) och Inger Friberg (Årsunda Viking).
4. Kallelse till stämman har skickats ut med e-post 9 mars med påminnelse 25 mars.
Kallelsen har vidare lagts ut på föreningens hemsida.
Mötet godkände att stämman utlysts i rätt ordning.
5. Mötet godkände att röstlängd är avbockad närvarolista. Närvarande är
förtecknade i bilaga.
6. Styrelsens årsredovisning består av
Verksamhetsberättelse 2012
Ekonomiredovisning 2012
Verksamhetsberättelsen föredrogs i sammanfattning. Fråga om lokalerna
besvarades av kassören och dokumentet godkändes och lades till handlingarna.
Stämman godkände inte ekonomiredovisningen som balansräkning. Kassören
föredrog den balans- och resultaträkning som hämtats direkt ur bokföringen och
det kunde konstateras att ett belopp inte överförts korrekt.
Beslutades att godkänna den muntligt redovisade balans- och resultaträkningen
med förbehåll att dessa dokument ska sändas ut till mötesdeltagarna och vid
eventuella då framförda oklarheter får extra stämma inkallas.
7. Föreningens revisor Tommy Edbom föredrog revisionsrapporten som lades till
handlingarna.
8. Stämman beslöt fastställa balans- och resultaträkning.
9. Stämman beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
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10. Stämman beslöt att föreningens överskott balanseras i ny räkning.
Budgeten för 2013 diskuterades. Kassören kommenterade att intäkterna minskar;
detta beror på färre eller inga fas 3-medarbetare. Belopp för projektstöd för Diana
Lovatt är inte upptagen i budgeten då detta inte var beslutat när budgeten
upprättades.
Stämman beslöt att budgeten godkänns men att den ska bearbetas med hänsyn
till tagna beslut och att ny budget publiceras.
11. Stämman beslutade att ingen medlemsavgift tas ut för 2013.
12. Inga motioner har inkommit till stämman.
13. Stämman beslutade att inget arvode utgår till styrelse och revisor för 2013.
14. Till kassör för en mandatperiod av två år valdes Stefan Hedlund.
Till ledamot för en mandatperiod av 1 år valdes Gudrun Strömstedt.
Till ledamot för en mandatperiod av 2 år valdes Annelie Wåhlin.
I styrelsen kvarstår ordförande Ingrid Blanck och Olle Thåström
15. Till revisor för en mandatperiod av 1 år omvaldes Tommy Edbom.
16. Till valberedning för en mandatperiod av 1 år valdes Kenneth Nyberg och Anki
Bakke.
17. Övriga ärenden och frågor
a) Styrelsens förslag till stadgeändringar föredrogs. Stämman beslutade att
ändringar görs i nedanstående paragrafer som efter ändringar får följande lydelse:
§ 4 Medlemskap
Ansökan om medlemskap ska göras skriftligen till riksorganisationen.
§ 7 Medlems uteslutning
Medlem som inte följer sina åligganden gentemot föreningen, motarbetar, eller på
annat sätt skadar föreningen kan uteslutas. Beslutet kan prövas av
riksorganisationen.
§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning, samt för
föreningens bokföring och löpande skötsel.
Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter samt 0-3 suppleanter, vilka väljs av
ordinarie föreningsstämma. Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av
ledamöterna är närvarande.
Styrelsens ordförande och kassör väljs av ordinarie föreningsstämma, i övrigt
konstituerar styrelsen sig själv. Mandattiden för ordförande och kassör är två år
och skall påbörjas vid olika föreningsstämmor.
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Styrelsen skall upprätta och överlämna årsredovisningshandlingarna till
revisorerna minst en månad före ordinarie föreningsstämma.
Ordförande
Kassör
övriga ledamöter
Ev. suppleanter

väljs vartannat år på 2 år
väljs vartannat år på 2 år
väljs på 2 år
väljs på 1 år.

b) Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2013 föredrogs översiktligt.
Stämman beslutade att godkänna verksamhetsplanen som en väl avvägd
inriktning för arbetet.
18. Ordföranden förklarade stämman avslutad.

Järbo 2013-04-08

Olle Thåström

Justeras

Ingrid Blanck
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Bilaga till årsmötesprotokoll fört vid årsstämma 4 april 2013 med Hela Sverige ska
leva Sandviken
Närvarolista
Lennart Jansson
Lars Wikblom
Laila Björklund Hofström
Håkan Björklund
Lars Wiklund
Olle Thåström
Lisa Andersson
Inger Friberg
Ingrid Blanck
Stefan Hedlund
Gudrun Strömstedt
Tommy Edbom
Annelie Wåhlin
Kenneth Nyberg

Bro Manskör
”
Flying Eagles
”
Hosjöns Midsommarförening
Järbo Folkets Hus Byggnadsförening
Vikingaföreningen Fafner, Årsunda Viking
”
styrelsen
”
”
revisor
Leader Gästrikebygden
Länsbygderådet Gävleborg, X-ing

