Årsmötesprotokoll för kommunbygderådet i Hela Sverige ska leva, Sandviken
25 april 2017 Stora salen i Hammarbykvarnen, Gästrike Hammarby
Hammarbykvarnen
Årsmötet inleddes med att Mats Mattsson berättade om byggnaden som vi befann
oss i. Bygden har en lång historia av både järnframställning och tillverkning av
pappersmassa. Järnhanteringen varade till 1882 och 1888 startade en sulfitfabrik
som var i drift i nästan 100 år. Därefter användes kvarnen som snickeri och industrilokal fram till 2015 då Mats Mattsson köpte kvarnen och startade en omfattande renovering med målet att skapa ett utställnings- och konferenscentrum för
konst och hantverk samt olika friskvårdsaktiviteter. Gästrike Hammarby har även
en unik samling byggnader som ritats av arkitekten Ralph Erskine.
Mer information om kvarnen och alla aktiviteter finns på
www.hammarbykvarnen.se.
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
Per Nordkvist och Lennart Jansson, båda representanter för Bro Manskör,
valdes 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 dagordning samt beslut om ärenden under övriga
frågor
Dennis Nordström från Naturkraft Gästrikland anmälde önskemål att informera om föreningens verksamhet.
Mötet fastställde dagordningen med ovanstående tillägg.
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5

Fastställande av röstlängd

Bil 1

Mötets närvarolista godkändes som röstlängd. Närvarolista finns som bilaga.
6

Styrelsens årsredovisning

Bil 2

Styrelsens årsredovisning består av
Verksamhetsberättelse 2016
Ekonomiredovisning 2016
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 (23 765 SEK) 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 2015.
Styrkta utlägg ersätts.

14

Val av styrelse enligt § 8
Ordförande Annelie Våhlin presenterade valberedningens förslag. Stämman beslutade enligt förslaget:
Olle Thåström omvaldes till kassör för en mandatperiod på 2 år
Gudrun Strömstedt omvaldes till ledamot för en mandatperiod på 2 år
Ragnar Malmborg, Hammarby byalag, valdes till ledamot för en mandatperiod på 2 år. Nyval.
I styrelsen kvarstår ordförande Annelie Våhlin samt ledamöterna Ingrid
Blanck och Stefan Hedlund i 1 år.

15

Val av revisorer enligt § 9
Tommy Edbom omvaldes till revisor för en mandatperiod på 1 år.
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16

Val av valberedning enligt § 11
Kenneth Nyberg och Liza Andersson hade avböjt omval. Då inga förslag
till ny valberedning förelåg beslöts att styrelsen fungerar som valberedning under det kommande verksamhetsåret.

17

Övriga ärenden och frågor
·
·
·

·

18

Beslut om stadgeändring. Föreslagna ändringar föredrogs av Olle
Thåström. Mötet beslöt enhälligt godkänna de föreslagna stadgeändringarna.
Verksamhetsplan och budget. Kassören redogjorde för föreslagen
verksamhetsplan samt föreslagen budget för 2017.
Diskussion om medborgarförslag angående landsbygdsprogram.
I verksamhetsplanen för HSSL Sandviken ingår att bilda opinion för
att ett aktivt arbete för landsbygdsutveckling startar i Sandvikens
kommun. Stämman är positiv till att enskilda medlemmar skickar in
var sitt medborgarförslag om landsbygdsutveckling i kommunen.
Dennis Nordström informerade om föreningen Naturkraft Gästrikland
och dess verksamhet. Syftet med föreningen är att erbjuda naturupplevelser, friluftsliv och motion till både invånare och besökare i
Gästrikland. Mer information finns på www.naturkraft-gestrikland.se

Bil 5
Bil 6

Bil 7

Avslutning
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och bjöd in till en lättare förtäring bestående av smörgåstårta och kaffe.
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