Bil 1

Årsmötesprotokoll för kommunbygderådet i Hela Sverige ska leva, Sandviken
23 mars 2020 i Järbo Folkets Hus

Mötet inleddes av ordförande Annelie Våhlin som hälsade de närvarande i lokalen,
samt de två som deltog via länk, välkomna och förklarade stämman öppnad.
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
Petra Smyth och Olle Thåström 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
Stämman fastställde dagordningen samt beslutade om ärenden under övriga frågor.

5

Fastställande av röstlängd
Stämmans närvarolista godkändes som röstlängd.

6

Styrelsens årsredovisning
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Styrelsens årsredovisning består av
Verksamhetsberättelse 2019
Ekonomiredovisning 2019
Verksamhetsberättelsen redovisades i sammanfattad form. Verksamhetsberättelsen godkändes enhälligt av stämman och lades till handlingarna.
7

Revisorernas berättelse
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Föreningens revisor Tommy Edbom föredrog revisionsberättelsen. Denna
godkändes och lades till handlingarna

Sid 1

Bil 1

8

Fråga om fastställande av resultat- och balansrapport
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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 i enlighet med revisorns rekommendation bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

10

Beslut om disposition av föreningens resultat
Stämman beslöt att föreningens underskott (25 783 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 2020.
Styrkta utlägg ersätts.

14

Val av styrelse enligt § 8
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Ordförande Annelie Våhlin presenterade valberedningens förslag. Stämman beslöt välja styrelseledamöter enligt nedan:
Ordförande Annelie Våhlin
Kassör

Olle Thåström

Ledamot

Ingrid Blanck

Ledamot

Gudrun Strömstedt

Samtliga styrelseledamöter omvaldes för en mandatperiod på 1 år.
15

Val av revisorer enligt § 9
Kenneth Nyberg valdes till revisor för en mandatperiod på 1 år.

16

Val av valberedning enligt § 11
Styrelsen har fungerat som valberedning inför årsmötet 2020 och föreslås
fortsätta det arbetet. Förslaget godkändes.

17

Övriga ärenden och frågor
a) Verksamhetens inriktning. Vad ska föreningen göra?
Ska vi upplösa oss?
Olle Thåströms förslag: Gränsen kan höjas för bidrag till föreningar som
har lite större projekt som tjänar bygden. Styrelsen skulle kunna ingå i en
anslagskommitté tillsamman med representanter för X-ing. Frågan kan
diskuteras vidare vid ett extra årsmöte/höstmöte i t ex oktober 2020.
Kenneth Nyberg förordar ett mer offensivt anslag i stället för att lägga ner
föreningen. Han föreslår att alla medlemsföreningar bjuds in till en konferens om framtiden för HSSL Sandviken.
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Olle Persson anser att det vore oklokt att göra av med pengarna snabbt.
Han föreslår att föreningen ska koncentrera sig på en speciell fråga varje
år. Han föreslår även att föreningen ska ta fram en strategi för att få folk
att ställa upp till mötet i oktober genom att leta utanför de kretsar man
känner. Man kan börja med att bilda en valberedning av ledamöter utanför
styrelsen. När man har hittat 2-3 personer kan man bestämma ett extra
årsmöte. Han vill gärna diskutera föreningens framtid över en fika någon
gång under hösten.
b) Verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplan och förslag till budget för 2020 föreslås diskuteras vid
extra årsmöte/höstmöte tidigast i oktober.
18

Avslutning
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Järbo 2020-03-23

Gudrun Strömstedt
Sekreterare
Justeras

Annelie Våhlin
Ordförande för mötet

Petra Smyth

Olle Thåström
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Närvarolista vid årsmöte för Hela Sverige Ska Leva Sandviken
i Järbo Folkets Hus 2020-03-23
Namn

Förening/Representation

Anneli Våhlin

Ordförande i HSSL Sandviken
Gåvan Österfärnebo, ÖKA

Olle Thåström

Kassör i HSSL Sandviken
Järbo Folkets Hus
Björkmurens Vänner

Gudrun Strömstedt

Ledamot i HSSL Sandviken
Omställning Järbo

Petra Smyth

Naturhjältarnas 4H-klubb (Järbo)

Camilla Skogberg

Naturhjältarnas 4H-klubb (Järbo)

Kenneth Nyberg (via länk)

Ovansjö Hembygdsförening

Tommy Edbom

Revisor i HSSL Sandviken

Olle Persson (via länk)

Ordförande i Länsbygderådet X-ing
Gävleborg
Inbjuden för information
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