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PROTOKOLL. 
FÖRENINGSMÖTE 
Hela Sverige ska leva, länsavdelning X-ing Gävleborg 
Datum: 2021-11-13 
Tid: 09.35-10.20 
Plats: Ockelbo Missionskyrka, Ockelbo 
Närvarande: Se bifogad Deltagarlista 

§1. Mötets öppnande 
 Ordförande Olle Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

§2. Val av mötesordförande 
       Föreningsmötet beslutade aK välja Olle Persson Mll ordförande för mötet. 

§3. Val av mötessekreterare 
  Föreningsmötet beslutade aK välja Kenneth Norén Mll sekreterare för mötet. 

§4. Godkännande av dagordning 
       Föreningsmötet beslutade aK godkänna dagordningen för mötet. 

§5. Val av två ombud aQ jämte ordförande justera mötesprotokollet, Sllika rösträknare 
       Föreningsmötet beslutade aK välja Börje Norfelt och Carin Gisslén Schönning Mll justerare, 
       Mllika rösträknare. 

§6. Fastställande av röstlängd 
       Föreningsmötet beslutade aK använda mötets deltagarlista som underlag för eventuell 
       omröstning. 
       Se Bilaga 1: Deltagarlista och röstlängd 

§7. Föreningsmötets behöriga utlysande  
  Föreningsmötet beslutade aK anse aK mötet utlysts i stadgeenlig ordning. 

§8. Fastställande av verksamhetsplan för 2022 
       Styrelsens förslag Mll verksamhetsplan för 2022 gicks igenom och kommenterades. 
       Beslut:  
       Föreningsmötet beslutade aK fastställa verksamhetsplanen för 2022. 
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§9. Fastställande av budget för 2022 
      Olle Persson presenterade styrelsens förslag Mll budget för 2022. Föreningen har ansökt om 
      verksamhetsbidrag från Region Gävleborg med 150.000 kronor för det kommande  
      verksamhetsåret, en ökning med 50.000 kronor jämfört med beviljat bidrag de senaste åren. 
      EVersom beslut om deKa bidrag ännu inte faKats, redovisades en budget baserad på  
      beviljat bidrag 150.000 kronor och en alternaMv budget baserad på 100.000 kronor. 
      Beslut:  
      Föreningsmötet beslutade aK fastställa styrelsens förslag Mll budget för 2022. 
 
§10. Eventuellt fyllnadsval angående ordinarie ledamot 
      Inget förslag Mll ledamot fanns aK presenteras. 
 
§11. Övriga frågor 
      Inga övriga frågor fanns aK behandlas. 
 
§12. Mötets avslutning 
      Mötesordförande Olle Persson tackade alla deltagare, närvarande på plats och de som deltog 
      i mötet via länk, och förklarade mötet avslutat. 
 
 
…………………………………………………………………….       …………………………………………………………………. 
Mötesordförande Olle Persson                                 Mötessekreterare Kenneth Norén 
 
 
…………………………………………………………………….       …………………………………………………………………. 
Protokolljusterare Börje Norfelt                               Protokolljusterare Carin Gisslén Schönning 
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