Årsmötesprotokoll för kommunbygderådet i Hela Sverige ska leva, Sandviken
17 mars 2015 i Folkets Hus, Järbo
Ordföranden Annelie Våhlin förklarade stämman öppnad och hälsade deltagarna
välkomna.
1

Val av ordförande och sekreterare för stämman
Ingvar Larsson valdes till ordförande för stämman och Gudrun Strömstedt
valdes till sekreterare.

2

Val av två justeringspersoner
Per Nordkvist (Bro Manskör) och Ingrid Blanck (Årsunda Ull) valdes till
justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3

Fråga om stämman utlysts i rätt ordning
Kallelsen har sänts ut med e-post två veckor före stämman samt med vanlig post till dem som e-post inte gått att sända till. Kallelse och årsmöteshandlingar har även lagts ut på föreningens hemsida.
Mötet godkände att stämman utlysts i rätt ordning.

4

Fastställande av röstlängd

Bil 1

Mötets närvarolista godkändes som röstlängd. De närvarande finns förtecknade i bilaga.
5

Styrelsens årsredovisning

Bil 2

Styrelsens årsredovisning består av
Verksamhetsberättelse 2014
Ekonomiredovisning 2014
Verksamhetsberättelsen redovisades i sammanfattad form. Verksamhetsberättelsen godkändes enhälligt av stämman och lades till handlingarna.
6

Revisorernas berättelse

Bil 3

Föreningens revisor Tommy Edbom föredrog revisonsberättelsen. Denna
godkändes och lades till handlingarna
7

Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning

Bil 4

Resultat- och balansräkning gicks igenom av kassören. Stämman beslöt
fastställa resultat- och balansräkning, som lades till handlingarna.
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8

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslöt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

9

Beslut om disposition av föreningens överskott alt underskott
Stämman beslöt att föreningens underskott (28 180,80 SEK) balanseras i
ny räkning.

10

Beslut om årsavgifter för nästkommande år
Stämman beslöt att inga årsavgifter ska tas ut.

11

Motioner till stämman
Inga motioner har inkommit till stämman.

12

Bestämmande av arvode till styrelsen och revisorerna
Stämman beslöt att inget arvode ska utgå till styrelse och revisor 2015.
Styrkta utlägg ersätts.

13

Val av styrelse enligt § 8
Valberedaren Kenneth Nyberg föreslår att styrelsen utökas från tre till
fem ordinarie ledamöter. Stämman beslutade enligt förslaget:
Olle Thåström valdes till kassör för en mandatperiod på 2 år
Gudrun Strömstedt valdes till ledamot för en mandatperiod på 2 år
Ingrid Blanck valdes till ledamot för en mandatperiod på 1 år
Stefan Hedlund valdes till ledamot för en mandatperiod på 1 år

omval
omval
nyval
nyval

I styrelsen kvarstår ordförande Annelie Våhlin.
14

Val av revisorer enligt § 9
Tommy Edbom omvaldes till revisor för en mandatperiod på 1 år.

15

Val av valberedning enligt § 11
Kenneth Nyberg och Liza Andersson valdes till valberedning för en mandatperiod på 1 år.

16

Övriga ärenden och frågor

Bil 5

Ingrid Blanck tog upp frågan om hur Hela Sverige ska leva Sandviken ska
kunna bidra i integrationsarbetet. Några exempel som framfördes var studiebesök med SFI-grupper samt föreningen Kulturand som tar emot praktikanter genom Arbetsförmedlingen.

Bil 6

Annelie Våhlin föreslår att styrelsen ska arbeta vidare med de tio frågor
som skickades till politikerna inför valet. Detta kan t ex ske genom återkommande debattartiklar i lokalpress och sociala medier.
I verksamhetsplanen finns förslag på aktiviteter som visar positiva exempel på andra orter. Medlemsföreningarna kommer t ex att inbjudas till ett
studiebesök i Järnboås i Bergslagen.
Tommy Edbom tog upp frågan om ekonomiskt bidrag till upprustning av
den 670 m långa landgång som möjliggör för rörelsehindrade att besöka
Ovansjö Ekopark och Jägarstugan.

Sid 2

Kassören redogjorde för budgetförslaget för 2015. Då föreningen inte
längre tar emot praktikanter från Arbetsförmedlingen har föreningen inte
några intäkter. Stefan Hedlund föreslår att föreningen ska söka bidrag ur
olika fonder.
17

En exposé över Järbo förr och nu
Årsmötet avslutades med att mötets ordförande Ingvar Larsson gav ett
tankeväckande historiskt perspektiv över Järbos utveckling från 1300-talet
fram till idag.
Omkring1860 blev Järbo egen kommun och församling. Vid den tiden var
antalet invånare ca 1 500 personer. Det fanns mellan 300 och 400 aktiva
jordbruk. Under åren fram till 1950-talet utvecklades och blomstrade företagandet. Det fanns sågar, snickerier, verkstäder, textilindustri, karosserifabrik, påsfabrik, vaddfabrik, livsmedelsbutiker, bageri, charkuteri m m.
Invånarantalet nådde sitt maximum på 1940-talet med 2 950 personer.
Idag är antalet invånare ca 2 600 personer, antalet aktiva jordbruk är tre.
Av de forna företagen återstår nästan ingenting. Några nya har tillkommit
men de sysselsätter en bråkdel av det antal som t ex Yllefabriken sysselsatte i sin glans dagar.
Avslutning
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Järbo 2015-03-17

Gudrun Strömstedt
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