
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL                                                                                                                                       

fört vid årsstämma med Länsbygderådet Blekinge den 17 april 2019                                         

Plats: Kulturcentrum, Ronneby 

                                                                                                        

§ 1.  Stämmans öppnande  

Ordförande Bengt Grönblad hälsade alla välkomna då årsstämman är 

föreningens beslutande organ och grunden för att demokrati upprätthålls. 

Ordföranden beskriver Länsbygderådets verksamhet under 2018 i korthet.  

Närmare beskrivning finns i verksamhetsberättelsen som behandlas under en 

egen punkt på stämman. 

Ordföranden tackade stämmodeltagarna för deras engagemang i stort och smått 

för att hålla landsbygden levande och förklarade stämman öppnad. 

 

§ 2. Fråga om stämmans behöriga utlysande 

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

medlemsorganisationerna i enlighet med vad stadgarna föreskriver och stämman 

förklarades behörigen utlyst. 

 

§ 3. Upprättande av förteckning om närvarande medlemmar och fastställande 

av röstlängd                         
Deltagarna i stämman, 42 st, har prickats av vid ankomsten vilket godkändes av 

stämman.  

  

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

rösträknare 

a) Till ordförande för stämman valdes Mats Paulsson 

b) Till sekreterare för stämman valdes Marie-Louise Svensson 

c) Till justerare tillika rösträknare valdes Jan-Erik Ronneback och ArneStrandh. 

                            

§ 5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret 

Mötesordföranden föredrog styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2018.  

Stämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse, vars upplägg är fastställt 

av 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 revisorn Per-Ola Frisell och lades till 

handlingarna. 

 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen                               

I enlighet med revisorernas förslag beslöt stämman att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 

§ 9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust 



 
 
 
 
 

Stämman beslutade att föra resultatet för 2018 i ny räkning. 

 

§ 10. Beslut om årsavgift                                  

Stämman beslutade att ingen medlemsavgift ska tas ut. 

 

§ 11. Verksamhetsplan för år 2019                                                  

 Ordföranden föredrog förslag till verksamhetsplan för 2019. 

Stämman godkände verksamhetsplanen. 

 

§ 12 Beslut om arvoden till styrelse och revisorer 

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

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

heldag och 500 kronor för halvdag samt milersättning på 18:50 kr/mil. 

 

§ 13 Budget för 2019 

 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, vilket 

stämman godkände. 

 

§ 17. Val till styrelsen                                          

Valberedningens föreslår 

a) Till ordförande på ett år föreslogs och omvaldes Bengt Grönblad        

b)  Till styrelseledamöter på två år föreslog valberedningen  

omval av  

Hjördis Clarberg, Sölvesborg 

Kerstin Magnér, Hjortahammar 

Jan-Erik Ronneback, Backaryd 

Lars Åkesson, Kyrkhult 

 

Nyval på två år av 

Helena Carlberg-Andersson, Ronneby 

Nyval på ett år av 

Thomas Yngvesson, Norje  

Karoline Mattsson, Asarum 

Fyllnadsval efter Elena Pervereda och Monica Nohbach som avslutat sina 

uppdrag i förtid. 

 

Stämman godkände samtliga val.                     

 

  Kvarstående i styrelsen på ytterligare ett år är  



 
 
 
 
 

Anders Andersson, Lyckeby 

Olof Nyström, Skälmershult 

Anders Petersson, Johannishus 

 

                                

c) Till ersättare på ett år föreslog valberedningen omval av  

Gunda Jeppsson, Kyrkhult 

Hans Nilsson, Åryd 

 

Samt nyval av 

Eva Stanleysson, Svängsta 

 

Stämman godkände valberedningens förslag. 

 

§ 18. Val av revisorer jämte ersättare                          

Till ordinarie revisorer på ett år föreslår valberedningen omval av 

Per-Ola Frisell, Karlskrona samt nyval av Thomas Håkansson, Bräkne-Hoby. 

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag och lämnade över till 

den nya styrelsen att få fram en ersättare som revisor. 

 

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

Omval föreslogs av  

Per Jeppsson, Olofström, sammankallande. 

Tommy Kalmteg, Ronneby 

Hans Nilsson, Karlshamn 

Dan Persson, Karlskrona 

KBR Sölvesborg får i uppdrag att ta fram en kandidat till valberedningen. 

Stämman beslutade i enlighet med förslagen. 

 

 

§ 20. Övriga ärenden som stämman beslutar uppta till beslut 

 Inga ärenden fanns att ta upp. 

                                                        

§ 21. Stämman avslutas                                                                     

Bengt Grönblad tackade på sina och den nya styrelsens vägnar för förtroendet 

och förklarade stämman avslutad. 

 

   

 

Mats Paulsson  Marie-Louise Svensson  

Ordförande för stämman  Sekreterare 

 

 

 

Jan-Erik Ronneback  Arne Strand 

Justerare   Justerare  

 

 



 
 
 
 
 

 

Årets utvecklingsgrupp i Blekinge 

Nominerade föreningar Ö Blekinges Hembygdsförening, Norjesunds 

Hamnförening tillsammans med Norjesunds Hembygdsförening och Kyrkhult 

Äger en samverkansförening med ett 10-tal aktörer i bygden. 

Samtliga nominerade presenterade sin verksamhet och ordföranden tackade för 

fantastiska insatser föreningarna gjort och gör för sina respektive bygder. 

Vinnare av priset Blekinges bästa utvecklingsgrupp 2019 blev Kyrkhult Äger 

som, förutom blommor som alla nominerade får, tar emot priset på 5000 kronor 

som ska användas på bästa sätt till landsbygdsutveckling. 

 

 

Information av Anna Althini från Region Blekinge som presenterar den 

nya organisationen och specifikt frågorna om den regionala utvecklingen 

 

 Den tidigare organisationen Region Blekinge och Landstinget Blekinge har gått 

samman och bildat Region Blekinge med ansvar för Regional utveckling (som 

även omfattar kultur och utbildning), Blekingetrafiken, Folktandvården och 

Hälsa-sjukvård. 

  

Den regionala utvecklingen omfattar fyra insatsområden där regional 

utvecklingsstrategi är en viktig del.  

Arbetet med att ta fram en ny strategi från år 2021 har precis påbörjats och 

kommer att involvera många organisationer i dialog för att få ett övergripande 

perspektiv och ett underlag för beslut. 

Regionen Blekinge ansvarar som enda instans i länet fr o m årsskiftet 2018/19 

för fördelningen av statliga medel för regional tillväxt och företagsstöd. Christer 

Nilsson är ansvarig chef. 

 

I det regionala serviceprogrammet, som är riktat till landsbygden, ges bl a 

möjlighet till driftsstöd för särskilt sårbara butiker men även till hemsändning av 

varor. Programmet har sin utgångspunkt i kommersiell service som ska leda till 

att aktuella aktörer tar tillvarata landsbygden som en tillväxtskapande resurs. Ta 

kontakt med regionen för mer information. 

 

Regionen har fått beviljat ett nytt projekt vid namn Stärkt Regionalt 

Servicearbete. Projektet ska verka för stärkt samarbete mellan olika parter, 

vilket i sin tur är tänkt att mynna ut i åtgärder för att utveckla landsbygden till en 

verklig resurs att leva och bo i. 

 

Anna uppmanade alla att gå in på hemsidan www.regionblekinge.se och 

prenumerera på nyhetsbrevet regional utveckling. Lägg även dagen den 16 

oktober 2019 på minnet då regionen arrangerar en dag med Social Hållbarhet i 

fokus. 

 

Vid pennan 

Marie-Louise Svensson 

Sekreterare Länsbygderådet i Blekinge 

http://www.regionblekinge.se/

