Sandviken
Årsmötesprotokoll för kommunbygderådet i Hela Sverige Ska Leva, Sandviken
9 mars 2014 i Gåvan, Österfärnebo.

1. Val av ordförande
Olle Thåström valdes till ordförande för mötet och Annelie Våhlin valdes till sekreterare.

2. Godkännande av dagordning
Stämman godkände mötets dagordning.

3. Val av två justeringsmän
Sophia Malm (Österfärnebo utvecklingsgrupp) och Liza Andersson (Årsunda Viking) valdes till
justerare.

4. Frågan om stämman utlysts i rätt ordning
Kallelsen har sänts ut med e-post två veckor i förväg, samt med vanlig post till dem som epost inte varit möjlig att sända till. Kallelsen har även lagts ut på föreningens hemsida.
Mötet godkände att stämman utlysts i rätt ordning.

5. Fastsällande av röstlängd
Mötets närvarolista godkändes som röstlängd. Närvarande finns förtecknade i bilaga.

6. Styrelsens årsredovisning
Styrelsens årsredovisning består av
Verksamhetsberättelse 2013
Ekonomiredovisning 2013
Verksamhetsberättelsen redovisades i en sammanfattad version. Dokumentet godkändes av
stämman och lades till handlingarna.
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Stämman godkände ekonomiredovisningen som även denna lades till handlingarna.

7. Revisorernas berättelse
Kassören läste upp revisor Tommy Edboms revisionsberättelse som sedan lades till
handlingarna.

8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning
Stämman beslöt fastställa balans- och resultaträkning.

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

10. Beslut om disposition av föreningens över- alt. Underskott
Stämman beslöt att föreningens underskott balanseras i ny räkning.

11. Beslut om årsavgifter för nästkommande år
Stämman beslutade att inga årsavgifter tas ut för 2014.

12. Motioner till stämman
Inga motioner har inkommit till stämman.

13. Bestämmande av arvode till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att inget arvode utgår till styrelse och revisor 2014.

14. Val av styrelse enligt §8
Till ordförande för en mandatperiod av 2 år valdes Annelie Våhlin.
Till kassör för en mandatperiod av 1 år valdes Olle Thåström.
Till ledamot för ett mandat av 1 år valdes Gudrun Strömstedt.
15. Val av revisorer enligt § 11
Till revisor för en mandatperiod av 1 år valdes Tommy Edbom.

16. Val av valberedning enligt § 11
Till valberedning för en mandatperiod av 1 år valdes Kenneth Nyberg och Anki Bakke.
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17. Övriga ärenden och frågor
a, Förslag kom på utskick med sms istället för e-post eller post vid kallelse till möten eller
spridning av information. Styrelsen ska diskutera vidare kring detta.
b, Samarbete över gränserna diskuterades. Föreningsgrupper/arbetsgrupper kan hälsa på
varandra och träffas oftare. Förbättring av intern kommunikation inom och mellan föreningar
är viktig. Förslag kom på att fortsätta med externa styrelsemöten. Föreningar kan bli
ansvariga för att hålla med möteslokaler och bli delaktiga i möten.
c, Uppgifter från Swedbank skickas fortfarande till före detta ordföranden för föreningen,
något som måste få ett slut. Styrelsen åtar sig att ordna upp i detta så snart som möjligt..
d, Landsbygdsriksdagen diskuterades, det borde vara lättare för lokala utvecklingsgrupper att
visa upp sig där. Årsunda Viking är ett av de goda exemplen till Landsbygdsriksdagen, de tar
gärna med sig information om föreningens medlemsföreningar dit.

18. Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat

Årsunda 2014-04-10

Annelie Våhlin

Justeras

Sophia Malm

Liza Andersson

Bilaga till Årsmötesprotokoll för kommunbygderådet i Hela Sverige Ska Leva, Sandviken 9 mars
2014
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Närvarande vid stämman
Elisabet Petterson
Lärkan Hagström
Laila Hofström Björklund
Håkan Björklund
Stefan Hedlund
Gudrun Strömstedt
Olle Thåström
Annelie Våhlin
Sophia Malm
Liza Andersson
Lars Igeland

Hosjöns midsommarförening
Kulturand
Flying Eagles
Flying Eagles
HSSL Sandviken
HSSL Sandviken
HSSL Sandviken
HSSL Sandviken
Utvecklingsgruppen Österfärnebo
Årsunda Viking/Föreningen Fafner
Utvecklingsgruppen Österfärnebo
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