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Protokoll för Årsmöte 2022
Plats: Orsa Hornberga gård

Datum: söndag 15 maj 2022

Närvarande:, Lisa Fröbel, Leif Björk, Jonny Wikström, Eva-Lisa Eriksson, Ulf Martini,
Inge Hultman, Leo Persson, Åke Henriksson och Marc Meijer.

1. Mötets öppnande

Ordförande Lisa Fröbel öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna.
Alla presenterar sig kort.

2. Val av ordförande för årsmötet

Lisa Fröbel valdes till ordförande

3. Val av mötessekreterare

Marc Meijer valdes till sekreterare

4. Godkännande av röstlängd

Årsmötet godkände röstlängden till 9 närvarande personer.

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

Eva-Lisa Eriksson och Leo Persson valdes att justera protokollet.

6. Val av rösträknare

Eva-Lisa Eriksson och Leo Persson valdes till rösträknare.
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7. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning

Inbjudan har gått ut till alla medlemmar i kontaktregistret 17 april samt

en påminnelse den 3 maj, handlingarna lades ut den 3 maj på hemsidan.

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.

9. Styrelsens verksamhetsberättelse

Ordförande gick tillsammans med andra deltagare genom verksamhetsberättelsen och
svarade på frågorna. En justering: höstmöte genomfördes fysiskt i Siljansnäs, ej digitalt.

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 fastställde och godkände resultat- och balansräkning.

12. Beslut om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

13. Beslut om arvode för styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår oförändrat (se nedan) arvode för styrelsen och
revisorerna, men årsmötet anser att milersättningen bör höjas till 30
Kr/mil. Det innebär att det tillkommer en skattepliktig del.

● Dagarvode för styrelseuppdrag utgår med samma belopp (1 800 kr/ dag). Med
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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 digitala möten 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 30 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.

Årsmötet beslutade att fastställa arvoden och reseersättningen enligt ovan.

14. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår följande:

Lisa Fröbel, omval som ordförande, Grangärde, till årsmötet 2023

Marc Meijer, omval som ordförande, Falun, till årsmötet 2023

Leif Björk, Orsa (Bygdegårdarna) omval till ledamot till årsmötet 2024

Anki Rooslien, Långshyttan, nyval till ledamot till årsmötet 2024

Ulf Martini, Vikarbyn, val, till ledamot till årsmötet 2023

Magnus Lindström, Ludvika, valt till ledamot till årsmötet 2023

Mats Erixon, Grängesberg valt till ledamot till årsmötet 2023

Sigrid Larsson, Särna valt till ledamot till årsmötet 2023

Årsmöte valde samtliga valberedningens förslag.
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15. Val av revisorer jämte ersättare

Årsmötet valde omval på Åke Henriksson (sammankallade) och Göran
Tägtström till ordinarie revisorer till 2023.

Revisors-suppleant Karin Örjes nyval till årsmötet 2023.

16. Val av valberedning med en sammankallande

Årsmötet valde omval på Jonny Wikström (sammankallande) till 2023.

Årsmötet valde omval på Mikael Källman till 2023. Årsmötet ansåg att det vore bra med
en till person i valberedningen, årsmötet uppdrar till styrelsen att komplettera
valberedningen under året.

17. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

Styrelsen har inte hänskjutit några ärenden till årsmötet.

18. Behandling av inkomna motioner

Inga inkomna motioner.

19. Övriga frågor

Leo Persson: Vem deltog i Byanätsforum från Hela Sverige? Lisa svarar att det är och
har varit Sigrid Larsson, via hennes arbete på Hela Sverige Ska Leva Riksorganisation.
Leo vill att vi tar reda på hur det är tänkt att det ekonomiska ska fungera med den nya
föreningen? Ska alla små fiberföreningar ha en lika hög likviditet som de stora
föreningar? Styrelsen kommer att följa upp frågeställningen med Sigrid och Mats,
återkommer med svar och vidare hantering av ärendet till frågeställaren. .

20. Mötets avslutande

Ordförande Lisa Fröbel avslutade mötet kl 15.30

Ordförande: Sekreterare:

Lisa Fröbel Marc Meijer
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Justeras: Justeras:

Eva-Lisa Eriksson Leo Persson

Protokollet skrivs under digitalt.
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Protokoll för Årsmöte 2022
Plats: Orsa Hornberga gård


Datum: söndag 15 maj 2022


Närvarande:, Lisa Fröbel, Leif Björk, Jonny Wikström, Eva-Lisa Eriksson, Ulf Martini,
Inge Hultman, Leo Persson, Åke Henriksson och Marc Meijer.


1. Mötets öppnande


Ordförande Lisa Fröbel öppnar mötet och hälsar deltagarna välkomna.
Alla presenterar sig kort.


2. Val av ordförande för årsmötet


Lisa Fröbel valdes till ordförande


3. Val av mötessekreterare


Marc Meijer valdes till sekreterare


4. Godkännande av röstlängd


Årsmötet godkände röstlängden till 9 närvarande personer.


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


Eva-Lisa Eriksson och Leo Persson valdes att justera protokollet.


6. Val av rösträknare


Eva-Lisa Eriksson och Leo Persson valdes till rösträknare.







7. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning


Inbjudan har gått ut till alla medlemmar i kontaktregistret 17 april samt


en påminnelse den 3 maj, handlingarna lades ut den 3 maj på hemsidan.


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.


9. Styrelsens verksamhetsberättelse


Ordförande gick tillsammans med andra deltagare genom verksamhetsberättelsen och
svarade på frågorna. En justering: höstmöte genomfördes fysiskt i Siljansnäs, ej digitalt.


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 fastställde och godkände resultat- och balansräkning.


12. Beslut om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret


Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.


13. Beslut om arvode för styrelsen och revisorerna


Valberedningen föreslår oförändrat (se nedan) arvode för styrelsen och
revisorerna, men årsmötet anser att milersättningen bör höjas till 30
Kr/mil. Det innebär att det tillkommer en skattepliktig del.


● 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 digitala möten 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 30 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.


Årsmötet beslutade att fastställa arvoden och reseersättningen enligt ovan.


14. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter


Valberedningen föreslår följande:


Lisa Fröbel, omval som ordförande, Grangärde, till årsmötet 2023


Marc Meijer, omval som ordförande, Falun, till årsmötet 2023


Leif Björk, Orsa (Bygdegårdarna) omval till ledamot till årsmötet 2024


Anki Rooslien, Långshyttan, nyval till ledamot till årsmötet 2024


Ulf Martini, Vikarbyn, val, till ledamot till årsmötet 2023


Magnus Lindström, Ludvika, valt till ledamot till årsmötet 2023


Mats Erixon, Grängesberg valt till ledamot till årsmötet 2023


Sigrid Larsson, Särna valt till ledamot till årsmötet 2023


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 2023.


Revisors-suppleant Karin Örjes nyval till årsmötet 2023.


16. Val av valberedning med en sammankallande


Årsmötet valde omval på Jonny Wikström (sammankallande) till 2023.


Årsmötet valde omval på Mikael Källman till 2023. Årsmötet ansåg att det vore bra med
en till person i valberedningen, årsmötet uppdrar till styrelsen att komplettera
valberedningen under året.


17. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet


Styrelsen har inte hänskjutit några ärenden till årsmötet.


18. Behandling av inkomna motioner


Inga inkomna motioner.


19. Övriga frågor


Leo Persson: Vem deltog i Byanätsforum från Hela Sverige? Lisa svarar att det är och
har varit Sigrid Larsson, via hennes arbete på Hela Sverige Ska Leva Riksorganisation.
Leo vill att vi tar reda på hur det är tänkt att det ekonomiska ska fungera med den nya
föreningen? Ska alla små fiberföreningar ha en lika hög likviditet som de stora
föreningar? Styrelsen kommer att följa upp frågeställningen med Sigrid och Mats,
återkommer med svar och vidare hantering av ärendet till frågeställaren. .


20. Mötets avslutande


Ordförande Lisa Fröbel avslutade mötet kl 15.30


Ordförande: Sekreterare:


Lisa Fröbel Marc Meijer







Justeras: Justeras:


Eva-Lisa Eriksson Leo Persson


Protokollet skrivs under digitalt.





		2022-05-19T07:26:06+0000


	



