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Protokoll för Årsmöte 2021  

Zoom, måndag 24 maj 2021, kl. 18-20. 

Närvarande: Mats Erixon, Lisa Fröbel, Karin Westerlund, Leif Björk, Sigrid Larsson, 

Jonny Wikström, Thomas Hoonk, Eva-Lisa Eriksson, Henrik Czuczor, Peter 

Wetterberg, Satu Sundström, Ulf Martini, Staffan Bond, Karin Löfstrand, Christina 

Klamand, Åke Henriksson och Marc Meijer. 

1. Mötets öppnande  

Ordförande Mats Erixon öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna. 

Alla presenterar sig kort.  

2. Val av ordförande för årsmötet  

Mats Erixon valdes till ordförande  

3. Val av mötessekreterare  

Marc Meijer valdes till sekreterare  

4. Godkännande av röstlängd  

Årsmötet godkände röstlängden på 17 (se bifogad deltagarlista).  

5. Val av två ombud att jämte ordförande justera årsmötets protokoll  

Staffan Bond och Peter Wetterberg valdes att justera protokollet. 

6. Val av rösträknare  

Staffan Bond och Peter Wetterberg valdes till rösträknare.  
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7. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning  

Inbjudan har gått ut till alla medlemmar i kontaktregistret onsdagen den 5 maj samt  

en påminnelse den 17 maj, handlingarna skickades ut den 18 maj. 

Inbjudan har även funnits på Facebook och hemsidan från detta datum.  

Årsmötet anser att årsmötet utlysts i behörig ordning.  

 

8. Godkännande av dagordningen  

Årsmötet godkänner dagordningen efter tillägg av punkt 19 Stadgeändring och en övrig 

punkt av Sigrid Larsson. 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse  

Ordförande gick tillsammans med andra deltagare genom verksamhetsberättelsen och 

svarade på frågorna. 

Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och beslutade att lägga den till handlingarna.  

10. Revisorernas berättelse  

Revisor Åke Henriksson läste upp revisorernas berättelse, gick genom verksamhetens 

ekonomi och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  

Årsmötet godkände revisionsberättelsen och beslutade att lägga den till handlingarna.  

11. Fastställande av resultat och balansräkning  

Årsmötet kunde inte fastställa och godkänna resultat- och balansräkning på grunden av 

en skillnad på 1.500,- orsakat av en eftersläpande räkning. Detta gav en skillnad mellan 

beräknat resultat och årets resultat. Detta behöver snarast ses över och rättas och ett 

extra föreningsmöte kommer att krävas för att fastställa resultat- och balansräkning. 

12. Beslut om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret  

Årsmötet beslutade att de inte kunde ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Ett 

extra föreningsmöte behövs för att presentera en omarbetat och korrekt resultat- och 

balansräkning för verksamhetsåret 2020. 

13. Beslut om arvode för styrelsen och revisorerna  
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Valberedningen föreslår oförändrat (se nedan) arvode för styrelsen och 

revisorerna.  

● Dagarvode för styrelseuppdrag utgår med samma belopp (1 800 kr/ dag). Med  

styrelseuppdrag avses deltagande i möten som uppkommer med anledning av  

styrelsens eller årsmöte/medlemsmöte beslut samt styrelsemöten.  

● Alla tjänstgörande ledamöter och förtroendevald revisor har rätt till ett dagarvode  

för fysiska styrelsesammanträden och andra särskilda mötesuppdrag för Hela  

Sverige ska leva där den sammanlagda mötes och restiden överstiger fem timmar.  

● För fysiska styrelsesammanträden och andra särskilda uppdrag för Hela Sverige  

ska leva där den sammanlagda mötes och restiden understiger fem timmar utgår  

halvt dagsarvode.  

● Vid telefonmöten utgår arvode om 1/10, 180 kr, av dagsarvodet per timme.  

● För av styrelsen beslutade, specificerade samt avgränsade uppdrag utgår arvode  

om 1/10, 180 kr, av dagsarvodet per timme mot redovisning av genomfört arbete i  

timdagbok.  

● Reseersättning utgår med det av Skatteverket beslutade skattefria beloppet (för  

närvarande 18:50 kr/mil) för de resor som uppkommer med anledning av uppdrag  

enligt ovan.  

● Ledamöter i valberedningen samt av årsmötet valda revisorer erhåller ett  

dagsarvode per år samt ersättning för eventuella fysiska möten och resor enligt  

ovan.  

14. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter  

Valberedningen föreslår följande: 

 

Lisa Fröbel, nyval som ordförande, Grangärde till årsmötet 2022  

Marc Meijer, Falun, omval till ledamot till årsmötet 2023  

Mats Erixon, Grängesberg val till ledamot till årsmötet 2023 
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Sigrid Larsson,Särna omval till ledamot till årsmötet 2023  

Karin Westerlund, Leksands KBR omval till ledamot till årsmötet 2023 

Ulf Martini, Vikarbyn omval till ledamot till årsmötet 2023  

Magnus Lindström, Ludvika omval till ledamot till årsmötet 2023 

Leif Björk, Orsa (Bygdegårdarna) valt till ledamot till årsmötet 2022  

 

Årsmöte valde samtliga valberedningens förslag. 

15. Val av revisorer jämte ersättare  

Årsmötet valde omval på Åke Henriksson (sammankallade) och Göran 

Tägtström till ordinarie revisorer till 2022.  

Revisors-suppleant Karin Örjes nyval till årsmötet 2022. 

16. Val av valberedning med en sammankallande  

Årsmötet valde omval på Jonny Wikström (sammankallande) till 2022.  

Årsmötet valde omval på Mikael Källman till 2022.  

17. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet  

Styrelsen har inte hänskjutit några ärenden till årsmötet.  

18. Behandling av inkomna motioner  

Motion Mats Erixon, Stiftelsen Folkets Hubb: 

"Motion till HelaSverige Dalarnas Årsmöte 2021 

Jag föreslår att vi precis som den nationella organisationen beslutar att ha dubbelt 

ordförandeskap – en man och en kvinna.” 

 

Vi yrkar: 

Att motionen antas av Hela Sverige ska leva Dalarnas årsmöte. 

Årsmötet beslutar att ställa sig bakom motionen från Mats Erixon, Stiftelsen Folkets 

Hubb. 
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19. Stadgeändring 

För att verkställa beslutet av antagna motionen om två ordförande i styrelsen krävs en 

stadgeändring. Beslut om ändringar av stadgar fattas med minst två tredjedelar av 

antalet godkända avgivna röster vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett 

ska vara årsmöte. Det andra kan vara kommande extra föreningsmöte. Förslag på 

ändring i 11§ 3st.  

“Styrelsens arbete leds av en ordförande som väljs för ett år.” 

ersätts med:  

“Styrelsens arbete leds av två ordförande, en kvinna och en man, som väljs för ett år 

vardera. Dessa kommer inbördes överens om, hur arbetet ska fördelas och utgör 

styrelsens presidium.” 

i enlighet med formuleringen från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. 

 

Årsmötet beslutar att anta stadgeändringen enligt förslaget. För att stadgeändringen 

ska kunna genomföras och vinna laga kraft krävs ett extra föreningsmötet.  

20. Övriga frågor  

Sigrid redogör för årets lokala utvecklingsgrupp i Dalarna 2021. Utskick med mer 

information kommer inom kort. 

21. Mötets avslutande  

Ordförande Mats Erixon avslutade mötet kl 20.00 

 

Ordförande:                    Sekreterare: 

Mats Erixon                       Marc Meijer 

 

Justeras:                   Justeras: 

Staffan Bond                         Peter Wetterberg. 

 

Protokollet skrivs under digitalt. 
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Protokoll för Årsmöte 2021  


Zoom, måndag 24 maj 2021, kl. 18-20. 


Närvarande: Mats Erixon, Lisa Fröbel, Karin Westerlund, Leif Björk, Sigrid Larsson, 


Jonny Wikström, Thomas Hoonk, Eva-Lisa Eriksson, Henrik Czuczor, Peter 


Wetterberg, Satu Sundström, Ulf Martini, Staffan Bond, Karin Löfstrand, Christina 


Klamand, Åke Henriksson och Marc Meijer. 


1. Mötets öppnande  


Ordförande Mats Erixon öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna. 


Alla presenterar sig kort.  


2. Val av ordförande för årsmötet  


Mats Erixon valdes till ordförande  


3. Val av mötessekreterare  


Marc Meijer valdes till sekreterare  


4. Godkännande av röstlängd  


Årsmötet godkände röstlängden på 17 (se bifogad deltagarlista).  


5. Val av två ombud att jämte ordförande justera årsmötets protokoll  


Staffan Bond och Peter Wetterberg valdes att justera protokollet. 


6. Val av rösträknare  


Staffan Bond och Peter Wetterberg valdes till rösträknare.  







7. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning  


Inbjudan har gått ut till alla medlemmar i kontaktregistret onsdagen den 5 maj samt  


en påminnelse den 17 maj, handlingarna skickades ut den 18 maj. 


Inbjudan har även funnits på Facebook och hemsidan från detta datum.  


Årsmötet anser att årsmötet utlysts i behörig ordning.  


 


8. Godkännande av dagordningen  


Årsmötet godkänner dagordningen efter tillägg av punkt 19 Stadgeändring och en övrig 


punkt av Sigrid Larsson. 


9. Styrelsens verksamhetsberättelse  


Ordförande gick tillsammans med andra deltagare genom verksamhetsberättelsen och 


svarade på frågorna. 


Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen och beslutade att lägga den till handlingarna.  


10. Revisorernas berättelse  


Revisor Åke Henriksson läste upp revisorernas berättelse, gick genom verksamhetens 


ekonomi och föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.  


Årsmötet godkände revisionsberättelsen och beslutade att lägga den till handlingarna.  


11. Fastställande av resultat och balansräkning  


Årsmötet kunde inte fastställa och godkänna resultat- och balansräkning på grunden av 


en skillnad på 1.500,- orsakat av en eftersläpande räkning. Detta gav en skillnad mellan 


beräknat resultat och årets resultat. Detta behöver snarast ses över och rättas och ett 


extra föreningsmöte kommer att krävas för att fastställa resultat- och balansräkning. 


12. Beslut om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret  


Årsmötet beslutade att de inte kunde ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Ett 


extra föreningsmöte behövs för att presentera en omarbetat och korrekt resultat- och 


balansräkning för verksamhetsåret 2020. 


13. Beslut om arvode för styrelsen och revisorerna  







Valberedningen föreslår oförändrat (se nedan) arvode för styrelsen och 


revisorerna.  


● Dagarvode för styrelseuppdrag utgår med samma belopp (1 800 kr/ dag). Med  


styrelseuppdrag avses deltagande i möten som uppkommer med anledning av  


styrelsens eller årsmöte/medlemsmöte beslut samt styrelsemöten.  


● Alla tjänstgörande ledamöter och förtroendevald revisor har rätt till ett dagarvode  


för fysiska styrelsesammanträden och andra särskilda mötesuppdrag för Hela  


Sverige ska leva där den sammanlagda mötes och restiden överstiger fem timmar.  


● För fysiska styrelsesammanträden och andra särskilda uppdrag för Hela Sverige  


ska leva där den sammanlagda mötes och restiden understiger fem timmar utgår  


halvt dagsarvode.  


● Vid telefonmöten utgår arvode om 1/10, 180 kr, av dagsarvodet per timme.  


● För av styrelsen beslutade, specificerade samt avgränsade uppdrag utgår arvode  


om 1/10, 180 kr, av dagsarvodet per timme mot redovisning av genomfört arbete i  


timdagbok.  


● Reseersättning utgår med det av Skatteverket beslutade skattefria beloppet (för  


närvarande 18:50 kr/mil) för de resor som uppkommer med anledning av uppdrag  


enligt ovan.  


● Ledamöter i valberedningen samt av årsmötet valda revisorer erhåller ett  


dagsarvode per år samt ersättning för eventuella fysiska möten och resor enligt  


ovan.  


14. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter  


Valberedningen föreslår följande: 


 


Lisa Fröbel, nyval som ordförande, Grangärde till årsmötet 2022  


Marc Meijer, Falun, omval till ledamot till årsmötet 2023  


Mats Erixon, Grängesberg val till ledamot till årsmötet 2023 







Sigrid Larsson,Särna omval till ledamot till årsmötet 2023  


Karin Westerlund, Leksands KBR omval till ledamot till årsmötet 2023 


Ulf Martini, Vikarbyn omval till ledamot till årsmötet 2023  


Magnus Lindström, Ludvika omval till ledamot till årsmötet 2023 


Leif Björk, Orsa (Bygdegårdarna) valt till ledamot till årsmötet 2022  


 


Årsmöte valde samtliga valberedningens förslag. 


15. Val av revisorer jämte ersättare  


Årsmötet valde omval på Åke Henriksson (sammankallade) och Göran 


Tägtström till ordinarie revisorer till 2022.  


Revisors-suppleant Karin Örjes nyval till årsmötet 2022. 


16. Val av valberedning med en sammankallande  


Årsmötet valde omval på Jonny Wikström (sammankallande) till 2022.  


Årsmötet valde omval på Mikael Källman till 2022.  


17. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet  


Styrelsen har inte hänskjutit några ärenden till årsmötet.  


18. Behandling av inkomna motioner  


Motion Mats Erixon, Stiftelsen Folkets Hubb: 


"Motion till HelaSverige Dalarnas Årsmöte 2021 


Jag föreslår att vi precis som den nationella organisationen beslutar att ha dubbelt 


ordförandeskap – en man och en kvinna.” 


 


Vi yrkar: 


Att motionen antas av Hela Sverige ska leva Dalarnas årsmöte. 


Årsmötet beslutar att ställa sig bakom motionen från Mats Erixon, Stiftelsen Folkets 


Hubb. 







19. Stadgeändring 


För att verkställa beslutet av antagna motionen om två ordförande i styrelsen krävs en 


stadgeändring. Beslut om ändringar av stadgar fattas med minst två tredjedelar av 


antalet godkända avgivna röster vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett 


ska vara årsmöte. Det andra kan vara kommande extra föreningsmöte. Förslag på 


ändring i 11§ 3st.  


“Styrelsens arbete leds av en ordförande som väljs för ett år.” 


ersätts med:  


“Styrelsens arbete leds av två ordförande, en kvinna och en man, som väljs för ett år 


vardera. Dessa kommer inbördes överens om, hur arbetet ska fördelas och utgör 


styrelsens presidium.” 


i enlighet med formuleringen från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. 


 


Årsmötet beslutar att anta stadgeändringen enligt förslaget. För att stadgeändringen 


ska kunna genomföras och vinna laga kraft krävs ett extra föreningsmötet.  


20. Övriga frågor  


Sigrid redogör för årets lokala utvecklingsgrupp i Dalarna 2021. Utskick med mer 


information kommer inom kort. 


21. Mötets avslutande  


Ordförande Mats Erixon avslutade mötet kl 20.00 


 


Ordförande:                    Sekreterare: 


Mats Erixon                       Marc Meijer 


 


Justeras:                   Justeras: 


Staffan Bond                         Peter Wetterberg. 


 


Protokollet skrivs under digitalt. 
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