Årsmötesprotokoll för kommunbygderådet i Hela Sverige ska leva, Sandviken
24 april 2018 Gåvan i Österfärnebo

Mötet inleddes med att ordförande Annelie Våhlin gav en kort redogörelse för
LEA-projektet (Lokalekonomiskt analys) i Österfärnebo till vilket HSSL Sandviken har beviljat ett bidrag på 15 000 kr. En del av bidraget har använts till inköp
av ett statistikpaket från SCB. Med detta paket som underlag ska gruppen undersöka frågor som mat och energi, boende och transporter. Arbetet ska leda fram till
en slutrapport som beräknas vara klar för tryckning och presentation i sommar.
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
Stefan Hedlund och Tommy Edbom valdes att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.

3

Fråga om stämman utlysts i rätt ordning
Kallelsen har sänts ut med e-post cirka fyra veckor före med repetition två
veckor före. Kallelse och årsmöteshandlingar har även lagts ut på föreningens hemsida.
Mötet godkände att stämman utlysts i rätt ordning.

4

Fastställande av dagordning samt beslut om ärenden under övriga
frågor
Under punkten Övriga frågor tillades ett ärende: Remissvar på förslag till
landsbygdsprogram, som Sandvikens kommun skickat ut.
Stämman fastställde dagordningen med ovanstående tillägg.

5

Fastställande av röstlängd

Bil 1

Stämmans närvarolista godkändes som röstlängd. Närvarolistan finns som
bilaga till årsmötesprotokollet.

Sid 1

6

Styrelsens årsredovisning

Bil 2

Styrelsens årsredovisning består av
Verksamhetsberättelse 2018
Ekonomiredovisning 2018
Verksamhetsberättelsen redovisades i sammanfattad form. Verksamhetsberättelsen godkändes enhälligt av stämman och lades till handlingarna.
7

Revisorernas berättelse

Bil 3

Föreningens revisor Tommy Edbom föredrog revisonsberättelsen. Denna
godkändes och lades till handlingarna
8

Fråga om fastställande av resultat- och balansrapport

Bil 4

Resultat- och balansrapport gicks igenom av kassören. Stämman beslöt
fastställa resultat- och balansrapport, som lades till handlingarna.
9

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

10

Beslut om disposition av föreningens resultat
Stämman beslöt att föreningens underskott (14 309 kr) balanseras i ny
räkning.

11

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

12

Motioner till stämman
Inga motioner har inkommit till stämman.

13

Bestämmande av arvode till styrelsen och revisorerna
Stämman beslöt att inget arvode ska utgå till styrelse och revisor 2019.
Styrkta utlägg ersätts.

14

Val av styrelse enligt § 8
Ordförande Annelie Våhlin presenterade valberedningens förslag. Stämman beslutade enligt förslaget.
Samtliga styrelseledamöter omvaldes för en mandatperiod på 1 år.

15

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

16

Val av valberedning enligt § 11
Styrelsen har fungerat som valberedning inför årsmötet 2019 och föreslås
fortsätta det arbetet. Förslaget godkändes.

17

Övriga ärenden och frågor
Olle Thåström informerade om det föreslagna remissvaret på kommunens
landsbygdsprogram. I svaret nämns t ex bristen på analys, det faktum att
frågan om landsbygdsskolorna inte nämns och att det finns många målkonflikter.

Bil 5
Bil 6

Sid 2

En del synpunkter och kompletteringar kom fram i den efterföljande diskussionen. Olle Thåström gör vissa omarbetningar och skickar svaret till
Sandvikens kommun samt till tidningarna i regionen.
Verksamhetsplan och förslag till budget för 2019 presenterades.
Föreningens verksamhetsinriktning diskuterades. Det är mycket få medlemsföreningar som ansöker om projektbidrag. Förslag framfördes därför
att HSSL Sandviken ska satsa på ett fåtal större projekt som t ex LEAprojektet i Österfärnebo, Björkmurens vänner i Järbo och indragning av
fiber i Gåvan i Österfärnebo.
18

Avslutning
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och bjöd in till en lättare förtäring.
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