
 
 
 
 
 

 

PROTOKOLL                                                                                                                                       

fört vid årsstämma med Länsbygderådet Blekinge den 20 maj 2021  kl 19.00  Stämman 

hölls fysiskt i två, via dator sammankopplade salar samt digitalt via Zoom.                                   

Plats: Ronneby Brunnshotell, Ronneby  

                                                                                                        

§ 1.  Stämmans öppnande  

Ordförande Bengt Grönblad hälsade alla välkomna till denna årsstämma som 

sker med både fysisk och digital medverkan. Ordföranden blickade tillbaka på 

det gångna verksamhetsåret med förändrad verksamhet och många käppar i 

hjulen för våra medlemsorganisationer. Året som även har skapat ett nytänkande 

när det gäller att mötas digitalt. 

När det gäller utvecklingen för länet konstaterar ordföranden att situationen inte 

har blivit bättre när det gäller bostadsbyggandet. Utbyggnaden av bredband 

släpar fortfarande efter i några kommuner. 

Då många föreningar inte kunnat genomföra sin verksamhet fullt ut har styrelsen 

beslutat att för året 2020 inte dela ut pris till länets bästa lokala förening. 

 

§ 2. Fråga om stämmans behöriga utlysande 

Kallelse till stämman har publicerats på hemsidan och har sänts ut till 

medlemsorganisationerna i enlighet med vad stadgarna föreskriver. Stämman 

godkände förfarandet och förklarade stämman behörigen utlyst. 

 

§ 3. Upprättande av förteckning om närvarande medlemmar och fastställande 

av röstlängd                         
Deltagarförteckning för stämman finns och bifogas även protokollet.  19 

personer deltar i mötet dels via Zoom och dels genom fysisk närvaro. Stämman 

godkände röstlängden.  

  

§ 4. Val av ordförande för stämman, sekreterare och två justeringsmän tillika 

rösträknare 

a) Till ordförande för stämman valdes Bengt Grönblad 

b) Till sekreterare för stämman valdes Marie-Louise Svensson 

c) Till justerare tillika rösträknare valdes Hjördis Clarberg och Bo-Jerker 

Olsson. 

                            

§ 5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret 

Mötesordföranden föredrog styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2020.  

Stämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse, vars upplägg är fastställt 

av Länsbygderådets riksorganisation Hela Sverige Ska Leva. 

                            

§ 6. Fastställande av resultat- och balansräkning                                    

Kassören Anders Andersson redogjorde för den ekonomiska situationen.  

Stämman beslutade därefter att fastställa resultat- och balansräkning. 

 

§ 7. Revisionsberättelse                              

Revisorernas berättelse föredrogs av kassören Anders Andersson då ingen av 

revisorerna var på plats, och lades till handlingarna. 



 
 
 
 
 

 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen                               

I enlighet med revisorernas förslag beslöt stämman att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 

§ 9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust 

Stämman beslutade att föra resultatet för 2020 i ny räkning. 

 

§ 10. Beslut om årsavgift                                  

Stämman beslutade att ingen medlemsavgift ska tas ut. 

 

§ 11. Verksamhetsplan för år 2021                                                  

 Ordföranden föredrog förslag till verksamhetsplan för 2021. 

Stämman godkände verksamhetsplanen. 

 

§ 12 Beslut om arvoden till styrelse och revisorer 

Stämman beslutade att inga fasta arvoden ska utgå till styrelse och revisorer. 

Milersättning för resor till och från möten samt vid uppdrag är 18:50. Tidigare 

beslutade ersättningar, dvs ersättning för direkta uppdrag är 1000 kronor för 

heldag och 500 kronor för halvdag. 

 

§ 13 Budget för 2021 

 Kassören föredrog budgeten, vilken godkändes av stämman. 

 

§ 14. Av styrelsen hänskjuten fråga                                  

Förelåg inga frågor. 

 

§ 15. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden/motioner                       

Förelåg inga ärenden eller motioner. 

 

§ 16. Fastställande av antal styrelseledamöter jämte ersättare                                      

Valberedningen föreslår 13 ordinarie ledamöter samt 5 suppleanter, i enlighet 

med stadgarna, vilket stämman godkände. Tre suppleantplatser är vakanta och 

styrelsen får i uppdrag att, i samverkan med kommunbygderåden, ta fram 

kandidater snarast för resten av verksamhetsåret. 

 

§ 17. Val till styrelsen                                          

Valberedningens föreslår 

a) Till ordförande på ett år föreslogs och valdes av stämman två kandidater 

med delat ansvar Anders Ohlsson, Holmsjö och Olof Nyström, Kyrkhult.  

b)  Till styrelseledamöter på två år föreslog valberedningen  

omval av  

Hjördis Clarberg, Sölvesborg 

Helena Carlberg Andersson Johannishus 

Jan-Erik Ronneback, Backaryd 

Lars Åkesson, Kyrkhult 

Nyval på två år av 

Tommy Kalmteg, Öljehult 



 
 
 
 

 

Fyllnadsval på ett år efter Olof Nyström 
Bo-Jerker Olsson, Sölvesborg 

Stämman godkände samtliga val.                     

 

  Kvarstående i styrelsen på ytterligare ett år är  
Anders Andersson, Lyckeby 

Marco Gustavsson, Mörrum 

Gunda Jeppsson, Kyrkhult 

Karoline Mattsson, Asarum 

Marie-Louise Svensson, Holmsjö 

 

c) Till ersättare på ett år föreslog valberedningen val av  

Linda Eskilsson, Trensum 

Richard Olsson, Fridlevstad 

 Tre platser återstår att besätta, vilket styrelsen har fått i uppdrag att verkställa. 

 

Stämman godkände valberedningens förslag. 

 

§ 18. Val av revisorer jämte ersättare                          

Till ordinarie revisorer på ett år föreslår valberedningen val av 

Per-Ola Frisell, Karlskrona och Anders Gunnarsson, Kyrkhult. 

Som ersättare föreslås Göran Åström, Guövik 

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

 

§ 19. Val av valberedning på ett år (fem personer, en från varje kommun) 

Val föreslogs av  

Per Jeppsson, Olofström, sammankallande. 

Ingrid Mattisson, Holmsjö 

Tomas Nilsson, Trensum 

Ledamöter saknas från Sölvesborg och Ronneby. Styrelsen får i uppdrag att via 

kommunbygderådens nomineringar snarast besätta de tomma platserna. 

Stämman beslutade i enlighet med förslagen. 

 

§ 20. Övriga ärenden som stämman beslutar uppta till beslut 

 Inga ärenden fanns att ta upp. 

                                                        

§ 21. Stämman avslutas 

 Stämmans ordförande tackade Kerstin Magnér och Hans Nilsson, som nu 

lämnar sina uppdrag i styrelsen, för goda insatser i arbetet med 

landsbygdsutveckling och önskade båda lycka till in i framtiden. 

                                                                    

Bengt Grönblad, som nu lämnar sitt mångåriga arbete som ordförande för 

Länsbygderådet i Blekinge, gjorde återblickar från den 14 augusti 1988, då 

Länsbygderådet i Blekinge bildades, och fram till idag. Bengt har funnits med 

under alla år och tillträdde som ordförande 1998. Det har hänt otroligt mycket 

under åren och han minns med glädje alla människor han mött men framför allt 

Landsbygdsriksdagen i Blekinge som fortfarande är svårslagen när det gäller 

upplevelser. Det har varit utvecklande och stimulerande att arbeta med 



 
 
 
 

landsbygdsfrågor och Blekinge har legat i framkant med framtidstänkande inom 

flera områden. Blekinge är även det enda län i Sverige som har 

kommunbygderåd i alla kommuner. Bengt påtalar vikten av en god ekonomi för 

att kunna driva projekt i större skala. Han tackade för gott samarbete under 

många år och förklarade stämman avslutad. 

 

Nyvalde ordföranden Olof Nyström tackade Bengt Grönblad för hans långa och 

goda arbete i landsbygdens tjänst och överlämna en gåva. 

 

 

   

 

 

 

 

 

Bengt Grönblad  Marie-Louise Svensson  

Ordförande för stämman  Sekreterare 

 

 

 

 

 

Hjördis Clarberg  Bo-Jerker Olsson 

Justerare   Justerare  

 

 


