
 
 

 

PROTOKOLL. 
FÖRENINGSMÖTE 
Hela Sverige ska leva, länsavdelning X-ing Gävleborg 
Datum: 2020-10-24 
Tid: 15.15-16.30 
Plats: Zoom 
Närvarande: Se bifogad Deltagarlista 
 
 
§1. Mötets öppnande 

 Ordförande Olle Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 

§2. Val av mötesordförande 
       Föreningsmötet beslutade att välja Olle Persson till ordförande för mötet. 

 
§3. Val av mötessekreterare 

  Föreningsmötet beslutade att välja Kenneth Norén till sekreterare för mötet. 
 

§4. Godkännande av dagordning 
       Föreningsmötet beslutade att godkänna dagordningen för mötet. 
 
§5. Val av två ombud att jämte ordförande justera mötesprotokollet, tillika rösträknare 
       Föreningsmötet beslutade att välja Lisbeth Thyrén och Sophia Malm till justerare, 
       tillika rösträknare. 
 
§6. Fastställande av röstlängd 
       Föreningsmötet beslutade att använda mötets deltagarlista som underlag för eventuell 
       omröstning. 
       Se Bilaga 1: Deltagarlista och röstlängd 
 
§7. Föreningsmötets behöriga utlysande  

  Föreningsmötet beslutade att anse att mötet utlysts i stadgeenlig ordning. 
 

§8. Fastställande av verksamhetsplan för 2021 
       Jenny Breslin gick igenom styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021. 
       Beslut:  
       Föreningsmötet beslutade att fastställa verksamhetsplanen för 2021. 
 



 
 

 
 

 
§9. Fastställande av budget för 2021 
      Olle Persson presenterade styrelsens förslag till budget för 2021. 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. 
      Eftersom beslut om detta bidrag ännu inte fattats, redovisades en budget baserad på  
      beviljat bidrag 150.000 kronor och en alternativ budget baserad på 100.000 kronor. 
      Beslut:  
      Föreningsmötet beslutade att fastställa styrelsens förslag till budget för 2021. 
 
§10. Revidering av stadgar 
      En arbetsgrupp inom styrelsen har arbetat fram ett förslag till revidering av föreningens 
      stadgar. Målet med detta arbete är bland annat att anpassa vår länsavdelnings stadgar till  
      Hela Sverige ska levas stadgar och att tydligare beskriva vår verksamhet, roller och ansvar. 
      Beslut:  
      Föreningsmötet beslutade att godkänna förslaget till reviderade stadgar.  
      För ändring av stadgar krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett 
      ska vara årsmöte. 
 
§11. Eventuellt fyllnadsval angående ordinarie ledamot 
      Inget förslag till ledamot fanns att presenteras. 
 
§12. Övriga frågor 
       Inga övriga frågor fanns att behandlas. 
 
§13. Mötets avslutning 
       Mötesordförande Olle Persson tackade alla närvarande via Zoom runt om i länet 
       och förklarade mötet avslutat. 
 
 
…………………………………………………………………….       …………………………………………………………………. 
Mötesordförande Olle Persson                                Mötessekreterare Kenneth Norén 
 
 
…………………………………………………………………….       …………………………………………………………………. 
Protokolljusterare Lisbeth Thyrén                           Protokolljusterare Sophia Malm 

 
 
 
  
           

 


