Årsmötesprotokoll för kommunbygderådet i Hela Sverige ska leva, Sandviken
19 april 2016 i långhuset i vikingabyn, Årsunda
Årsunda Viking
Årsmötet inleddes med en kort guidad tur på området kring långhuset. Liza Andersson, Årsunda Viking, berättade om byggnaderna och hur vikingabyn kom till.
Hon informerade även om sommarens aktiviteter. Bland annat anordnas två temaveckor i juli: Textilt hantverk och jaktvecka. Liza uppmanade alla att titta på hemsidan för att hålla sig informerade om alla aktiviteter samt öppettider. Som avslutning på guidningen bjöds på löksoppa, rågbröd med färskost och lingondricka i
skenet från den öppna elden.
Ordföranden Annelie Våhlin förklarade därefter stämman öppnad och hälsade
deltagarna välkomna.
1

Val av ordförande och sekreterare för stämman
Annelie Våhlin valdes till ordförande för stämman och Gudrun Strömstedt
valdes till sekreterare.

2

Val av två justeringspersoner
Solvig Aho (Rosenlöfs Vänner) och Petra Smyth (Naturhjältarnas 4H)
valdes till att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

3

Fråga om stämman utlysts i rätt ordning
Kallelsen har sänts ut med e-post cirka tre veckor före. 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 2015
Ekonomiredovisning 2015
Verksamhetsberättelsen redovisades i sammanfattad form. Verksamhetsberättelsen godkändes enhälligt av stämman och lades till handlingarna.
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6

Revisorernas berättelse

Bil 3

Föreningens kassör Olle Thåström föredrog revisonsberättelsen eftersom
revisor inte kunde närvara. 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.
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 (36 886 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 presenterade valberedningens förslag.
Stämman beslutade enligt förslaget:
Annelie Våhlin valdes till ordförande för en mandatperiod på 2 år omval
Stefan Hedlund valdes till ledamot för en mandatperiod på 2 år
omval
Ingrid Blanck valdes till ledamot för en mandatperiod på 2 år
omval
I styrelsen kvarstår kassör Olle Thåström samt sekreterare Gudrun
Strömstedt.

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 omvaldes till valberedning för en
mandatperiod på 1 år.

16

Övriga ärenden och frågor
Valberedningen ska fortsätta att under året söka eldsjälar som vill engagera sig i Hela Sverige Ska Leva Sandviken. Styrelsen undersöker om det
krävs justering av stadgarna om antalet styrelseledamöter ska ökas.
Kassören redogjorde för föreslagen verksamhetsplan samt föreslagen
budget för 2016.

Bil 5
Bil 6
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17

Avslutning
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Årsunda 2016-04-19

Gudrun Strömstedt
Sekreterare
Justeras

Annelie Våhlin
Ordförande för mötet

Solvig Aho

Petra Smyth
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