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Protokoll

HÖSTMÖTE Hela Sverige Dalarna 2021-11-13,  kl 14.00 - 14.45

Plats: Naturum Siljansnäs

Närvarande:

Eva-Lisa Eriksson, Majvor Hellström Mases, Marie Backlund, Jeanette Kubenka, Kerstin Arvids,

Leo Persson, Evert Hermansson, Lisa Fröbel, Mats Erixon, Sigrid Larsson, Leif Björk,

Ulf Martini, Magnus Lindström, Jonny Wikström och Marc Meijer.

1. Val av ordförande för höstmötet

Lisa Fröbel valdes till ordförande för höstmötet

2. Val av mötessekreterare

Marc Meijer valdes till sekreterare för höstmötet

3. Godkännande av röstlängd

16 röster

4. Val av två ombud att jämte ordföranden justera höstmötets protokoll

Eva-Lisa Eriksson och Leo Persson valdes till justerare för höstmötet

5. Val av rösträknare

Eva-Lisa Eriksson och Leo Persson valdes till rösträknare för höstmötet

6. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

7. Årets lokal utvecklingsgrupp i Dalarna 2021

Marie Backlund, Jeanette Kubenka, Kerstin Arvids representerade Vikarbyns byalag som fick ta

emot priset “Årets utvecklingsgrupp i Dalarna” En fin blombukett och 5000 Kr till föreningen.

8. Styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2022
https://docs.google.com/document/d/1xPOfezjIth0kgenCFHGF0uBVN7lxP9oj

Några justeringar, tillägg och förtydligande gjordes. Viktig att ta med Älvdalens företagsmässan
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samt Daladrivet i planeringen.

9. Styrelsens budget på budget för 2022
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RPxkKPUlBPkNEjLH-cwwlxyOI_YhVg8i

Budget gicks genom. Älvdalens kommunbygderådet önskar en faktura för samtliga våra

medlemmar i Älvdalen.

10. Styrelsens förslag på medlemsavgift för 2022

Efter en diskussion kring medlemsavgift/serviceavgift så fastställdes den på 100,- per medlem

oavsett sort förening. Det är oförändrat mot detta kalenderår. Vi håller på att uppdatera både

medlemsregister och hemsidan i ett projekt med riks och kommer ut med mer information och

nya hemsidan i början på 2022.

11. Organisationsanalys

Lisa föreslog att vi genomför en analys av vem, gör vad, när och vad ska det kosta för Hela

Sverige Dalarna.

Höstmötet stämde in med detta och förslaget presenteras på kommande årsmöte.

12. Övriga frågor

Leo lyfter frågan om Visit Dalarna utifrån diskussioner som uppstod under en tidigare

presentation. Vad kan vi göra nu de har stängd samtliga turistbyråerna?

Han föreslår en enkät till samtliga medlemmar för att ta reda på hur alla ser på detta.

Lisa föreslår att kontakta Maria Stenis på Coompanion som jobbar med detta just nu.

Information: Innan höstmötet så redovisade Lisa deras projekt Bysjöstrand Ekoby i Grangärde

(https://bysjostrand.se). Siljansnäs Stugby presenterade projektet Byhotell

(https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/byhotell-nytt-projekt-ska-ge-

dalarna-fler-gastnatter. Mats Erixon presenterade Projektet Kulturnät(https://www.folketshubb.se).

Under lunchen så blev det en rundvandring i Siljansnäs Naturum och ett besök upp i det nya

utsiktstornet.
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13.  Avslutning

Ordförande Lisa avslutar mötet kl. 14.45
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Protokoll


HÖSTMÖTE Hela Sverige Dalarna 2021-11-13,  kl 14.00 - 14.45


Plats: Naturum Siljansnäs


Närvarande:


Eva-Lisa Eriksson, Majvor Hellström Mases, Marie Backlund, Jeanette Kubenka, Kerstin Arvids,


Leo Persson, Evert Hermansson, Lisa Fröbel, Mats Erixon, Sigrid Larsson, Leif Björk,


Ulf Martini, Magnus Lindström, Jonny Wikström och Marc Meijer.


1. Val av ordförande för höstmötet


Lisa Fröbel valdes till ordförande för höstmötet


2. Val av mötessekreterare


Marc Meijer valdes till sekreterare för höstmötet


3. Godkännande av röstlängd


16 röster


4. Val av två ombud att jämte ordföranden justera höstmötets protokoll


Eva-Lisa Eriksson och Leo Persson valdes till justerare för höstmötet


5. Val av rösträknare


Eva-Lisa Eriksson och Leo Persson valdes till rösträknare för höstmötet


6. Godkännande av dagordningen


Dagordningen godkändes


7. Årets lokal utvecklingsgrupp i Dalarna 2021


Marie Backlund, Jeanette Kubenka, Kerstin Arvids representerade Vikarbyns byalag som fick ta


emot priset “Årets utvecklingsgrupp i Dalarna” En fin blombukett och 5000 Kr till föreningen.


8. Styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2022
https://docs.google.com/document/d/1xPOfezjIth0kgenCFHGF0uBVN7lxP9oj


Några justeringar, tillägg och förtydligande gjordes. Viktig att ta med Älvdalens företagsmässan
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samt Daladrivet i planeringen.


9. Styrelsens budget på budget för 2022
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RPxkKPUlBPkNEjLH-cwwlxyOI_YhVg8i


Budget gicks genom. Älvdalens kommunbygderådet önskar en faktura för samtliga våra


medlemmar i Älvdalen.


10. Styrelsens förslag på medlemsavgift för 2022


Efter en diskussion kring medlemsavgift/serviceavgift så fastställdes den på 100,- per medlem


oavsett sort förening. Det är oförändrat mot detta kalenderår. Vi håller på att uppdatera både


medlemsregister och hemsidan i ett projekt med riks och kommer ut med mer information och


nya hemsidan i början på 2022.


11. Organisationsanalys


Lisa föreslog att vi genomför en analys av vem, gör vad, när och vad ska det kosta för Hela


Sverige Dalarna.


Höstmötet stämde in med detta och förslaget presenteras på kommande årsmöte.


12. Övriga frågor


Leo lyfter frågan om Visit Dalarna utifrån diskussioner som uppstod under en tidigare


presentation. Vad kan vi göra nu de har stängd samtliga turistbyråerna?


Han föreslår en enkät till samtliga medlemmar för att ta reda på hur alla ser på detta.


Lisa föreslår att kontakta Maria Stenis på Coompanion som jobbar med detta just nu.


Information: Innan höstmötet så redovisade Lisa deras projekt Bysjöstrand Ekoby i Grangärde


(https://bysjostrand.se). Siljansnäs Stugby presenterade projektet Byhotell


(https://www.regiondalarna.se/press/nyheter-och-pressmeddelanden/byhotell-nytt-projekt-ska-ge-


dalarna-fler-gastnatter. Mats Erixon presenterade Projektet Kulturnät(https://www.folketshubb.se).


Under lunchen så blev det en rundvandring i Siljansnäs Naturum och ett besök upp i det nya


utsiktstornet.
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13.  Avslutning


Ordförande Lisa avslutar mötet kl. 14.45
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