
 

 

 

PROTOKOLL                                                                                                                                       

fört vid årsstämma med Länsbygderådet Blekinge den 28 april 2022 hos 

Bygdeföreningen Tararp-Nötabråne. 

 

Ordförande Olof Nyström hälsade alla närvarande varmt välkomna till årsstämma. 

Karoline Mattsson berättade om hembygdsgården, som vi befann oss i, och dess 

intressanta historia och bjöd därefter till bords. Efter att ha avnjutit en delikat 

smörgåstårta fick stämmodeltagarna sig många goda skratt till livs. Elin och Mats 

Sandelius underhöll på ett pricksäkert och mycket underhållande sätt. Varma applåder 

och många goda skratt blev resultatet av en uppskattad föreställning. 

                                                                                                        

§ 1.  Stämmans öppnande  

Ordförande Olof Nyström hälsade alla välkomna till denna första helt fysiska 

årsstämma sedan 2019.  

Styrelsen har beslutat att för året 2021 äntligen få dela ut pris till länets bästa 

lokala förening och återkommer senare i stämman med vinnaren. 

 

§ 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. 20 

personer är närvarande vid stämman. Stämman godkände röstlängden.  

  

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

rösträknare 

a) Till ordförande för stämman valdes Olof Nyström 

b) Till sekreterare för stämman valdes Marie-Louise Svensson 

c) Till justerare tillika rösträknare valdes Per-Ola Frisell och Staffan Olsson 

                            

§ 5. Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret 

Kassören Anders Andersson föredrog styrelsens berättelse för verksamhetsåret 

2021.  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 gavs möjlighet till frågor och beslutade därefter att fastställa resultat- 

och balansräkning. 

 

§ 7. Revisionsberättelse                              

Revisorernas berättelse föredrogs av revisorerna Per-Ola Frisell och Anders 

Gunnarsson.  En synpunkt från revisorerna är att det är bra att ha en 

attestordning för styrelsen. Stämman godkände berättelsen och den lades till 

handlingarna. 



 

 

 

 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen                               

I enlighet med revisorernas förslag beslöt stämman att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 

 

§ 9. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust 

Stämman beslutade att föra resultatet för 2021 i ny räkning. 

 

§ 10. Beslut om årsavgift                                  

Stämman beslutade att ingen medlemsavgift ska tas ut. 

 

§ 11. Verksamhetsplan för år 2022                                                  

 Ordföranden föredrog förslag till verksamhetsplan för 2022. 

Stämman godkände verksamhetsplanen. 

 

§ 12 Beslut om arvoden till styrelse och revisorer 

Ordföranden redovisade ett förslag från styrelsen om arvodering och ersättning. 

Förslaget utgår från att endast två fasta arvoden för styrelseposter utgår. 

Kassören och sekreteraren erhåller 6 000 kronor per år. Tidigare ersättningar, 

dvs ersättning för direkta uppdrag för styrelsen, där föreslås en ökning från  

1000 kronor till 1 200 kronor för heldag och från 500 kronor till 600 kronor för 

halvdag. Styrelsen föreslår även ett tak för uttag av ersättningar till 12 000 

kronor per verksamhetsår/person. 

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

enligt skatteverkets regler för obeskattad reseersättning. Stämman beslutade 

enligt förslaget. Förslaget bifogas protokollet från årsstämman 

 

§ 13 Budget för 2022 

 Kassören föredrog budgeten, vilken godkändes av stämman. 

 

§ 14. Av styrelsen hänskjuten fråga                                   

 Styrelsen har för år 2021 beslutat att tilldela Eringsboda Samhällsförening, 

Krisgruppen, priset för årets utvecklingsgrupp. Föreningen har på ett 

föredömligt sätt, under svåra pandemitider, lyckats skapa en social samvaro som 

lett till en utveckling för hela bygden. Priset består av ett diplom med 

motivering till priset och 5 000 kronor till föreningen att användas i föreningens 

anda. Många gratulationer till en innovativ förening. 

 

§ 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. En styrelseplats på ett år efter Tommy 

Kalmteg och fyra suppleantplatser är vakanta då valberedningen inte lyckats 

med uppdraget att besätta alla platser. Valberedningen 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  

Anders Andersson, Lyckeby  

Marco Gustavsson, Mörrum 

Gunda Jeppsson, Kyrkhult 

Bo-Jerker Olsson, Sölvesborg  

Marie-Louise Svensson, Holmsjö 

Nyval på två år av 

Göran Åström, Trensum 

Stämman godkände samtliga val.                     

 

  Kvarstående i styrelsen på ytterligare ett år är  
Hjördis Clarberg, Sölvesborg 

Helena Carlberg Andersson, Johannishus  

Jan-Erik Ronneback, Backaryd 

Lars Åkesson, Kyrkhult 

 

c) Till ersättare på ett år föreslog valberedningen val av  

Linda Eskilsson, Trensum 

Fyra platser återstår att besätta, vilket valberedningen får 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 saknas förslag. Ytterligare ett uppdrag för valberedningen att 

verkställa. 

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. Kommunbygderåden får i 

uppdrag att 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 Tommy Kalmteg och Karoline Mattsson, som nu 

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

landsbygdsutveckling och önskade båda lycka till in i framtiden. 

                                                                    

 

Ordföranden Olof Nyström tackade stämmodeltagarna för deltagandet och 

önskar alla landsbygdsföreningar ett gott pandemifritt verksamhetsår. 

 

   

 

Olof Nyström  Marie-Louise Svensson  

Ordförande för stämman  Sekreterare 

 

 

Per-Ola Frisell  Staffan Olsson 

Justerare   Justerare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


