Årsmötesprotokoll för kommunbygderådet i Hela Sverige ska leva, Sandviken
25 april 2018 på Berglunds Bageri i Kungsgården
Mötet inleddes med att deltagarna presenterade sig själva och den organisation
eller förening som de representerade.
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
Kenneth Nyberg och Marianne Berglund 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
Håkan Björklund och Kenneth Nyberg anmälde varsitt ärende under Övriga frågor. Stämman fastställde dagordningen med ovanstående tillägg.

5

Fastställande av röstlängd

Bil 1

Stämmans närvarolista godkändes som röstlängd. Närvarolistan finns som
bilaga till årsmötesprotokollet.
6

Styrelsens årsredovisning

Bil 2

Styrelsens årsredovisning består av
Verksamhetsberättelse 2017
Ekonomiredovisning 2017
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

Sid 1

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 (29 970 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 2018.
Styrkta utlägg ersätts.

14

Val av styrelse enligt § 8
Ordförande Annelie Våhlin presenterade valberedningens förslag. Stämman beslutade enligt förslaget. Mandatperioden för samtliga ledamöter är
1 år.
Annelie Våhlin omvaldes till ordförande för en mandatperiod på 1 år
Ingrid Blanck omvaldes till ledamot för en mandatperiod på 1 år
Stefan Hedlund omvaldes till ledamot för en mandatperiod på 1 år.
I styrelsen kvarstår Olle Thåström som kassör samt ledamöterna Gudrun
Strömstedt och Ragnar von Malmborg.

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 under 2017.
Kenneth Nyberg föreslog att styrelsen bjuder in deltagarna i stämman
enligt närvarolistan till en förträff i god tid före nästa årsmöte. Syftet med
en sådan träff skulle vara att hitta och engagera nya styrelseledamöter.
Alla deltagare var positiva till förslaget.

17

Övriga ärenden och frågor
•

Verksamhetsplan och budget. Kassören redogjorde för föreslagen
verksamhetsplan samt föreslagen budget för 2018.
Styrelsen vill satsa på att få fler att söka projektbidrag och föreslår att
den nuvarande summan 5 000 kr höjs för att föreningarna ska kunna
genomföra större projekt. Detta kan även innebära att flera föreningar
kan samarbeta i större projekt och söka bidrag gemensamt.

Bil 5
Bil 6
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•
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18

Det går förstås även i fortsättningen att söka bidrag för enskilda föreningar till speciella evenemang som t ex Flying Eagles marknad i augusti, då man vill engagera en ”snickarfarbror” som täljer med barnen.
Ingrid Blanck kommenterade Hela Sverige ska leva Sandvikens svar
på Sandviken kommuns förslag till Översiktsplan och tog särskilt upp
frågan om vad ordet serviceort egentligen innebär, om den enda service som finns kvar t.ex. i Årsunda är skolan.
Medborgarförslag angående landsbygdsprogram. Det finns ingen bestämd tidplan hur och när förslaget ska tas behandlas i kommunfullmäktige. Eventuellt kan frågan beröras vid möte den 29 maj.
Kenneth Nyberg informerade om projektet Lokala utvecklingsplaner
(LUP) i Gävleborgs län. 38 LUP ska genomföras varav 19 är klara att
starta i Hälsingland och 18 i Gästrikland. Helena Näslund från X-ing
kommer att arbeta heltid i Sandvikens kommun. Under tre år t o m
2020 kommer det att finnas en organisation för att stödja utvecklingsgrupperna i deras arbete. Intresset är stort i byarna. Vid ett möte i
Kungsgården deltog 50 personer.
Håkan Björklund tog upp det förslag han framförde vid förra årsmötet: en sändlista med adresser till alla medlemmar i HSSL Sandviken
där föreningarna kan informera om kommande aktiviteter för att ge
fler möjlighet att delta. Olle Thåström informerade om att det finns en
e-postförteckning som kan användas om någon förening vill skicka ut
info till alla kommunens föreningar. Finns tillgänglig på
http://www.kbrsandviken.se/medlemmar.htm.

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