Sandviken

Inbjudan

Härmed kallas representant för er förening till årsmöte (ordinarie föreningsstämma)
med kommunbygderådet för Sandviken inom Hela Sverige ska leva.
Årsmötet äger rum onsdagen den 25 april 2018 klockan 18.00 på Berglunds Bageri
i Kungsgården Karta bifogas.
Årsmöteshandlingar kan hämtas på föreningens webbplats: www.kbrsandviken.se
under fliken Dokument Handlingarna kommer naturligtvis även att finnas på plats vid
årsmötet.
Eftersom vi bjuder vi på enkel förtäring är vi är tacksamma om alla anmäler
deltagande i förväg. Mejla eller ring till ordföranden Annelie Wåhlin,
annelie.vahlin@gmail.com, tel 073 - 042 80 18 senast tisdag 18 april.
Det går också bra att anmäla er via kontaktformuläret på vår webbplats.

Välkomna!
Styrelsen

PS.
Om föreningen har bytt kontaktperson var vänlig överlämna denna inbjudan till rätt
person och meddela till vår styrelse, styrelse@kbrsandviken.se.
Ni får gärna komma flera deltagare från er förening!

Karta till Berglunds Bageri, Sandbackagatan 3, 812 40 Kungsgården

Hela Sverige ska leva Sandviken
Förslag till dagordning för ordinarie föreningsstämma 25 april 2018
1.

Val av ordförande och sekreterare för stämman

2.

Val av två justeringspersoner

3.

Fråga om stämman utlysts i rätt ordning
Enligt stadgar: ”tidigast 4 veckor, och senast 2 veckor före ordinarie stämma”

4.

Fastställande av dagordning
samt beslut om ärenden under övriga frågor

5.

Fastställande av röstlängd
Förslag: anteckning av namn på närvarande medlemmar

6.

Styrelsens årsredovisning
Verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning

7.

Revisorernas berättelse

8.

Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut om disposition av förenings över- alt underskott.
11. Beslut om årsavgifter för nästkommande år
Förslag: Inga avgifter föreslås

12. Motioner till stämman
13. Beslut om arvode till styrelsen och revisorerna.
Förslag: Endast reseersättning utgår

14. Val av styrelse enligt § 8
Valberedningens förslag

15. Val av revisorer enligt § 9
Valberedningens förslag

16. Val av valberedning enligt § 11
17. Övriga ärenden och frågor
a) Diskussion om verksamhetsplan och budget
b) Redovisning av yttrande över Sandvikens kommuns översiktsplan
c) Diskussion om medborgarförslag till kommunens landsbygdsprogram

18. Avslutning
dagordning-18.docx / 2018-02-13

2017

Verksamhetsberättelse 2018
Senaste revidering 2018-03-19

Styrelsen för Hela Sverige ska leva Sandviken (organisationsnummer: 06802439-0513) får
härmed lämna följande redogörelse för verksamhetsåret 2016.

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av:
Annelie Våhlin, ordförande, vald vid årsmöte 2016 för en mandatperiod på 2 år.
Olle Thåström, kassör och webbansvarig, vald vid årsmöte 2017 för en mandatperiod på
2 år.
Gudrun Strömstedt, ledamot, vald vid årsmöte 2017 för en mandatperiod på 2 år.
Stefan Hedlund och Ingrid Blank, ledamöter valda vid årsmötet 2016 för en mandatperiod av
2 år.
Ragnar von Malmborg, ledamot vald vid årsmötet 2017 för en mandatperiod av 2år
Styrelsen har genomfört 6 protokollförda styrelsemöten under 2017 samt 2 möten under
2018 fram till årsmötet.

Medlemmar
Föreningen har vid utgången av verksamhetsåret 35 registrerade organisationer inom Sandvikens kommun. Naturkraft Gästrikland och Nätverket Kungsgårdens ortsutveckling har tillkommit och Järbo Föreningsallians har avgått.

Ekonomi
Föreningen har god ekonomi beroende på tidigare intäkter. I enlighet med vår verksamhetsplan använder vi pengarna till stöd för medlemsföreningarna, till exempel för projekt som
utvecklar deras verksamhet och för gemensamma ändamål.
Föreningens kostnader hänför sig i huvudsak till beviljade projektbidrag till medlemsföreningarna samt finansiering av barnteater i Österfärnebo och Järbo. För dessa föreställningar erhöll vi ett kommunalt bidrag under 2016, vilket överförts till 2017, men vi har tagit en del av
de totala kostnaderna med egna medel.
Vidare har vi kostnader för bank och webbhotell, möteskostnader och lokalhyror.
Resultatet för perioden 2017-01-01 – 2017-12-31 visar ett underskott på 29 970 kr, varav
13 100 kr är projektbidrag som delats ut till medlemsföreningarna. Tidigare beslutat projektbidrag till Årsunda Viking har betalats under 2017 eftersom redovisning inte kommit in förrän
senare.
Styrelsen föreslår att underskottet balanseras i ny räkning så som redovisas i bokslutet.

Hela Sverige ska leva – Sandviken: Verksamhetsberättelse 2017

Sid 1 (2)

Tillgångarna uppgår till 282 810 kr som är placerade på bankkonton. Vid årsskiftet fanns
skulder på 1 528 kr vilket avser reseräkning samt domänavgift.
Redovisningen av ekonomin i detalj framgår av separat balans- och resultaträkning.

Verksamhet
Styrelsen har inriktat sitt arbete på att hålla kontakt med medlemsföreningarna för att få
bättre information om vad kommunbygderådet kan bistå med och arbeta för.
Två styrelseledamöter och en representant för medlemmarna har deltagit i ett möte med
länsbygderådet X-ing och övriga kommunbygderåd i länet.
Årsmötet 2017 hölls i den gamla kvarnen i Gästrike-Hammarby.

Projektstöd
Under året har följande föreningar erhållit projektstöd:
 Årsunda Viking för musikfestival
 Naturhjältarnas 4H-klubb för lägerverksamhet
 Gåvan i Österfärnebo för trädgårdsfest.
Årsunda Viking beviljades projektbidrag 2015, och detta har nu betalats.

Övrigt
Sandvikens kommun har utarbetat ett förslag till ”landsbygdsprogram” som styrelsen har
lämnat remissvar på. Senare under året har vi formulerat ett medborgarförslag i samma
fråga som lämnats in i oktober 2017.
Styrelsen har utarbetat en verksamhetsplan för 2018, som föreläggs som separat dokument.

Sandviken, Trösken och Järbo i mars 2018

Annelie Våhlin

Olle Thåström Gudrun Strömstedt

Stefan Hedlund

Ingrid Blanck

Hela Sverige ska leva – Sandviken: Verksamhetsberättelse 2017

Ragnar v Malmborg
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Hela Sverige ska leva Sandviken
Räkenskapsår: 170101-171231

Resultatrapport

Sida: 1
18-01-28 15:59

Intern rapport
Preliminär
Datum: 170101-171230
Tot fg år

Perioden

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6 000,00
28 000,00
750,00
34 750,00
34 750,00

0,00
0,00
-3 095,00
-362,50
-603,00
-16 270,00
-1 000,00
-21 330,50

-3 663,00
-7 978,00
-1 400,00
-437,50
-900,00
-13 100,00
-36 210,00
-63 688,50

Personalkostnader
7330 Bilersättningar
S:a Personalkostnader
Rörelseresultat

-3 577,80
-3 577,80
-24 908,30

-1 031,50
-1 031,50
-29 970,00

Finansiella poster
8310 Ränteintäkter
Resultat efter finansiella poster
Beräknat resultat
8999 Årets resultat

1 142,78
-23 765,52
-23 765,52
23 765,52

0,00
-29 970,00
-29 970,00
29 970,00

Rörelsens intäkter
3985 Erhållna statliga bidrag
3989 Övriga erhållna bidrag
3999 Övriga rörelseintäkter
S:a Rörelseintäkter
Bruttovinst
Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra
5930 Reklamtrycksaker och direkt reklam
6071 Representation
6230 Datakommunikation
6570 Bankkostnader
6590 Projektbidrag
6999 Övriga kostnader
S:a Övriga externa kostnader

Senaste vernr: 37

Hela Sverige ska leva Sandviken
Räkenskapsår: 170101-171231

Balansrapport

Sida: 1
18-01-28 15:58

Intern rapport
Preliminär
Datum: 170101-171230

Senaste vernr: 37
Ing balans

Perioden

Utg balans

-25 000,00
31 006,07
308 302,53
0,00
314 308,60

25 000,00
-26 498,00
-230 000,00
200 000,00
-31 498,00

0,00
4 508,07
78 302,53
200 000,00
282 810,60

314 308,60

-31 498,00

282 810,60

-312 780,60
-312 780,60

29 970,00
29 970,00

-282 810,60
-282 810,60

-1 528,00
-1 528,00

1 528,00
1 528,00

0,00
0,00

-314 308,60
0,00

31 498,00
0,00

-282 810,60
0,00

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
1690 Förskott bidrteag
1930 Företagskonto
1940 Placeringskonto
1950 Fasträntekonto
S:a Omsättningstillgångar
S:A TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
2019 Årets resultat
S:a Eget kapital
Kortfristiga skulder
2890 Övriga kortfristiga skulder
S:a Kortfristiga skulder
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
BERÄKNAT RESULTAT***

Verksamhetsplan 2018
Senaste revidering 2018-03-18

Förutsättningar, bakgrund

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas gemensamma intresse att stärka den
lokala utvecklingen. Rent praktiskt gör vi detta genom att fånga upp lokala frågor och bistå
medlemmarnas arbete med dessa. Vidare kan vi stimulera föreningarna att engagera sig i
ämnen av gemensamt intresse för landsbygdsutvecklingen.
Riksorganisationen har reviderat målen för organisationen, något som vi ännu inte hunnit
bekanta oss med eller ta ställning till.
För verksamhetsåret 2018 fortsätter vi inom de områden där vi tidigare verkat.

Projektstöd och inspiration
Vi kan ge ekonomiskt stöd till medlemsföreningarna för aktiviteter som kan hjälpa dem att
förbättra sin verksamhet och öka medlemsantal. Styrelsen kommer att pröva nya former av
stöd.

Marknadsföring
Kommunbygderådet ska hjälpa föreningarna att få verktyg och kunskap om hur man når ut
med sin information till allmänhet, media och politiker.

Infrastruktur - fiber
Frågan om fiberutbyggnad på landsbygden är ständigt aktuell. Vi kan inspirera och stödja
lokala initiativ.

Information om kommunbygderådet
Vi finns i dag på webben och Facebook men det behövs även andra kanaler för att skapa
kontakt med medlemsföreningar och blivande medlemmar, inte minst personliga kontakter.

Opinionsbildning
Vi vill påverka att ett aktivt arbete för landsbygdsutvecklingen startar i Sandvikens kommun
främst genom att försöka få kommunen att anta ett landsbygdsprogram.

Hela Sverige ska leva – Sandviken, Verksamhetsplan

Kommunbygderådet i Sandvikens kommun

Förslag till budget för verksamhetsåret 2018

Kostnader

Lokalhyror
Reklam, annonser
Möteskostnader, representation
Webbplats
Resekostnader
Projektbidrag och studieresor
Övriga kostnader
Bankkostnader
Summa kostnader

1 000 kr
1 000 kr
4 000 kr
400 kr
4 000 kr
40 000 kr
1 000 kr
900 kr
52 300 kr

Föreningen har inga intäkter av
verksamhet eller medlemsavgifter

Budget-18.xlsx

2018-03-18

Kommentar
kostnader för möteslokaler
utskick, annonser

bidrag till medlemsföreningar

FÖRSLAG till val till styrelsen 2018
Inför årsmötet ingår följande personer i styrelsen:
Annelie Våhlin

ordförande

i tur att avgå

Olle Thåström

kassör

1 år kvar på mandatperioden

Gudrun Strömstedt

ledamot

1 år kvar på mandatperioden

Ragnar von Malmborg

ledamot

1 år kvar på mandatperioden

Ingrid Blanck

ledamot

i tur att avgå

Stefan Hedlund

ledamot

i tur att avgå

Tommy Edbom

revisor

i tur att avgå

Styrelsen har fungerat som valberedning

Med bakgrund till ovanstående föreslår valberedningen;
Annelie Våhlin

ordförande

Ingrid Blanck

Ledamot

Stefan Hedlund

Ledamot

Tommy Edbom

Revisor

Omval

samtliga med mandatperioden 1 år.
Styrelsen föreslår alltså att nuvarande ledamöter omväljs, dock endast för ett (1) år.

