
 
 

PROTOKOLL 
Fört vid årsstämma med Länsbygderådet Blekinge den 11 april 2017 
Plats: Kulturcentrum, Ronneby 
 

Årsstämman inleds med ett kulturevenemang. Ukkeorkestern, bestående av fyra duktiga 

ukulelespelare tillika sångare, underhöll deltagarna på ett förträffligt sätt med godbitar på 

både engelska och svenska. 

                                                                                                        

§ 1.  Stämmans öppnande  

Ordförande Bengt Grönblad hälsade alla välkomna och vände sig särskilt till 

kommunfullmäktiges ordförande i Ronneby, Nils-Ingmar Thorell.  

Ordföranden inledde med att tacka samarbetspartnerna under år 2017 bl a 

kommunbygderåden, Länsstyrelsen, Region Blekinge, Coompanion och SISU. 

Länsbygderådet i Blekinge söker hela tiden nya former för ett ökat inflytande på 

lokal nivå. Kommersiell liksom offentlig service är ett måste för landsbygden. 

Allas lika värde, miljön och boendet är i dagsläget högst aktuella frågor för 

Länsbygderådet. 

Ordföranden 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, 38 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 Nils-Ingmar Thorell                                   

b) Till sekreterare för stämman valdes Marie-Louise Svensson   

c) Till justerare tillika rösträknare valdes Anita Håkansson och Elena Peverada      

 

Då mötesordföranden Nils-Ingmar Thorell noterat att det saknades en punkt om 

fastställande av dagordning på föredragningslistan, lämnade han öppet till 

deltagarna att under övriga frågor lyfta frågor som kändes särskilt angelägen att 

belysa. Två frågor noterades som kommer att tas upp under § 19 Övriga 

ärenden. 

                                                       

§ 5. Verksamhetsberättelse                                 

Mötesordföranden föredrog styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2016. 

Resultat- och balansräkningen kommenterades av ordföranden och kassören. 

Stämman godkände handlingarna. 

                            

§ 6. Revisionsberättelse                              

Revisorernas berättelse föredrogs av revisorn Holger Nilsson och lades till 

handlingarna. 



 
 

§ 7. Fastställande av resultat- och balansräkning                                    

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. 

 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen                               

I enlighet med revisorernas förslag beslöt stämman att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

 

§ 9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust 

Stämman beslutade att föra resultatet för 2016 i ny räkning. 

 

§ 10. Beslut om årsavgift                                  

Stämman beslutade att ingen medlemsavgift ska tas ut. 

 

§ 11. Verksamhetsplan för år 2017                                                  

 Ordföranden föredrog förslag till verksamhetsplan för 2017. 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/500 kronor för halvdag och milersättning på 18:50 kr/mil. 

 

§ 13. Av styrelsen hänskjuten fråga                                  

Förelåg inga frågor. 

 

§ 14. I stadgeenlig ordning inkomna ärenden/motioner                       

Förelåg inga ärenden eller motioner. 

 

§ 15. Fastställande av antal styrelseledamöter jämte ersättare                                      

Valberedningen föreslår 13 ordinarie ledamöter samt 5 suppleanter, vilket 

stämman godkände. 

 

§ 16. 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 

Mats Paulsson, Eringsboda 

Jan-Erik Ronneback, Backaryd 

Jan-Anders Swenson, Johannishus 

Lars Åkesson, Kyrkhult 

Nyval på två år av 

Alf Ronnby, Sölvesborg 

Nyval på ett år av 

Elena Peverada, Karlskrona 

Stämman godkände samtliga val.                     

 

   



 
 

Kvarstående i styrelsen på ytterligare ett år är  

Anders Andersson, Lyckeby 

Olof Nyström, Olofström 

Anders Petersson, Johannishus 

Marie-Louise Svensson, Holmsjö 

Marianne Westerberg, Karlshamn      

                                

c) Till ersättare på ett år föreslog valberedningen omval av  

Gunda Jeppsson, Kyrkhult 

Hans Nilsson, Åryd 

Sven Strandberg, Hallabro 

Samt nyval av 

Andreas Lindblad, Sölvesborg 

Kristina Lindfors, Trensum 

Stämman godkände valberedningens förslag. 

 

§ 17. Val av revisorer jämte ersättare                          

Till ordinarie revisorer på ett år föreslår valberedningen omval av 

Holger Nilsson, Karlshamn och Per-Ola Frisell, Karlskrona samt som ersättare 

Ingvar Albinsson, Pukavik. 

Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

 

§ 18. Val av valberedning (fem personer en från var kommun) 

Omval föreslogs av  

Per Jeppsson, Olofström, sammankallande. 

Dan Persson, Karlskrona 

Tommy Kalmteg, Ronneby 

Nyval av  

Hans Nilsson, Karlshamn 

Tomas Yngvesson, Sölvesborg 

 

Stämman beslutade i enlighet med förslagen. 

 

§ 19. Övriga ärenden                                    

Tidigare anmälda ärenden  

1. Har Länsbygderådet tagit ställning i frågan om utbyggnaden av E 22 över 

åkermarken i och kring Jämjö. 

Bengt Grönblad besvarar frågan. Länsbygderådet har inte tagit officiell 

ställning i frågan. Det är en svår fråga mellan näringsintressen och 

brukarintressen. Frågan hänskjuts till den nyvalda styrelsen att hantera men 

Grönblad lämnade öppet för att ta en diskussion om alternativa vägval. 

2. Har Länsbygderådet tagit några direkta kontakter med kommunalrådet i 

Kalmar, som varit ordförande i landsbygdsutredningen, för att påverka? 

Bengt Grönblad informerar om att inga personliga kontakter har tagits med 

kommunalrådet men förslagen diskuteras på bred front. Hela Sverige Ska 

Leva, Länsbygderådets huvudorganisation, har tagit fram 72 frågor som 

diskuteras på nationell, regional och lokal nivå. Utvecklingsgrupperna har 

fått ett utskick och lämnas möjlighet att komma in med synpunkter. 



 
Länsstyrelserna ska nationellt tillsätta arbetsgrupper som ska arbeta utifrån 

varje läns förutsättningar. 

       Frågeställaren förklarade sig nöjd med svaren. 

                                                        

§ 20. Stämman avslutas                                                                    

Mötesordföranden Nils-Ingmar Thorell tackade stämman för ett väl genomfört 

arbete. Han önskade den nya styrelsen lycka till sig och lämnade över till 

omvalde ordföranden, Bengt Grönblad, som vände åter till mötesordföranden 

och bad om några positiva tankar kring arbetet med en levande landsbygd. Nils-

Ingmar Thorell anser att Ronneby kommun arbetar bra med landsbygdsfrågor 

och vill ge en eloge till det ideella arbetet på landsbygden och syftade bl a på 

engagemanget i Bräkne-Hoby när det gäller bosättning av nyanlända. 

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

och förklarade stämman avslutad. 

 

   

 

 

Nils-Ingmar Thorell  Marie-Louise Svensson         

Ordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

 Anita Håkansson  Elena Peverada 

 Justerare   Justerare  

 

 

 

 

 

 

 

Årets utvecklingsgrupp i Blekinge 

Till årets utvecklingsgrupp utsågs Föreningarnas Hus i Fridlevstad. 

Ordförande Bengt Grönblad läste upp motiveringen som visar på en insats 

utöver det vanliga med att starta med en tanke för bygden som utmynnat i ett 

levande hus för alla. Stort grattis till föreningen som belönas med diplom, 

5 000:-  kronor och en blomma. Som medskick ett stort lycka till in i framtiden. 

 

Information om den verksamhet som Länsbygderådet bedriver i 

projektform 

 

 Lokalt förankrat fiske är ett projekt som pågått under 2014 – 2016. 

Insatserna har bla bestått i att förmedla goda exempel för att skapa en 

överlevnad av det kustnära fisket och insjöfisket. Hösten 2015 ägde en stor 

konferens rum på Ronneby Brunn med medverkanden från alla delar i 

samhället. Konferensen visade på en mängd goda exempel men även de 

problem som det småskaliga fisket råkat ut för. Detta har framförts i samtal 



 
med Jordbruksverket och med Hela Sverige Ska Leva för att lyfta frågan på 

ett nationellt plan. 

 

 Servicepunkter. Länsstyrelsen beviljade medel till en förstudie som 

genomfördes 2015. Frågor i förstudien  -  Vad är en servicepunkt - Behövs 

det och Var är rätt plats.  

Grundtanken är att officiell och kommersiell service ska samlas och bilda en 

mötesplats. De boende på orten ska själva styra innehållet utifrån deras 

behov. 

Efter förstudien sökte Länsbygderådet projektmedel från SydostLeader för 

ett genomförande men fick avslag. Kort därefter avsätter regeringen 20 

miljoner för att stimulera utvecklingen av servicepunkter i landet. En 

ansökan om projektbidrag är nu istället på väg in till Tillväxtverket så fort 

Länsstyrelsen givit klartecken till medfinansiering. 

 

 Projektverkstad. Projektet avser att utbilda personer i konsten att skriva 

projektbeskrivningar och att vidareförmedla denna kunskap ut i länet. 

SydostLeader har beviljat projektmedel men Jordbrukverket har ännu inte 

kommit med det slutliga beslutet. 

 

 Röst i sydöst. Detta är ett projekt som är tänkt att drivas av de två kvinnor 

som skapat idén och som har sin utgångspunkt i att utveckla entreprenörskap 

och ökad attraktion genom sång och röst. Länsbygderådet går, vid ett 

positivt besked, in som projektägare och tar det administrativa arbetet. Det 

praktiska genomförandet ska drivas av kvinnorna som står bakom idén. 

 

 

 Blutsam. Utbildning av småföretagare i Blekinge. 5 miljoner beviljat av 

Europeiska Socialfonden för att, med start oktober 2016 fram till juli 2017, 

kartlägga utbildningsbehovet hos länets småföretagare. Därefter ska ett 

genomförande ske under två år. Inledningsfasen pågår med en avrapporte-

ring i juni 2017. 

 

 Utveckling i samverkan. En ekonomisk förening har bildats för 

småföretagare i länet. Tanken är att skapa ett nätverk för kompetens-

utvecklingsfrågor och genomförande under de perioder då det inte finns 

projektmedel som kan stötta upp. 

 

 

 

Information lämnades, som avslutning, om en spännande lantbruksmässa på 

Eringsboda Brunn den 6 maj 2017. 65 företagare är kontaktade för medverkan 

och ett digert program utlovas. 

 

Bengt Grönblad tackade alla deltagarna och stämman upplöstes. 


