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PROTOKOLL. 
ÅRSMÖTE 
Hela Sverige ska leva, länsavdelning X-ing Gävleborg 
Datum: 2022-05-04 
Tid: 18.30-19.45 
Plats: Zoom 
Närvarande: Se bifogad deltagarlista  

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

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

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

§4. Godkännande av röstlängd  
  Årsmötet beslutade aK godkänna bifogad deltagarlista som underlag för eventuell omröstning. 
  Se Bilaga 1: Röstlängd och deltagarlista 

§5. Val av två ombud aO jämte ordförande justera mötesprotokollet, Qllika rösträknare 
       Årsmötet beslutade aK välja Tor Jonsson, Iste, och Christer Lundquist, Jädraås, som 
       justerare, Mllika rösträknare. 

§6. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning 
       Årsmötet beslutade aK anse aK årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning. 

§7. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor  
  Årsmötet beslutade aK godkänna dagordningen för mötet. Inga övriga frågor har anmälts 
  Mll årsmötet i förväg. 

§8. Styrelsens verksamhetsberäOelse 
  Ordförande Jenny Breslin presenterade verksamhetsberäKelsen för det gångna 
  verksamhetsåret. 
  Årsmötet beslutade aK godkänna verksamhetsberäKelsen och aK lägga den Mll handlingarna. 

 C
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§9.  Revisorernas beräOelse 
         Revisor Lena Husén läste upp revisionsberäKelsen för det gångna verksamhetsåret. 
         I denna föreslog revisorerna årsmötet aK bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
         verksamhetsåret. 
         Årsmötet beslutade aK godkänna revisionsberäKelsen och aK lägga den Mll handlingarna. 

§10. Fastställande av resultat- och balansräkning 
         Kassören Marikka Germer presenterade resultat- och balansräkningen för det gångna 
         verksamhetsåret. 
         Årsmötet beslutade aK fastställa resultat- och balansräkningen och aK lägga dessa Mll 
         handlingarna. 
          
§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 
         Årsmötet beslutade aK bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§12. Fastställande av antal ledamöter och ersäOare i styrelsen 
         Årsmötet beslutade aK fastsäKa antalet ledamöter i styrelsen Mll Mo ordinarie ledamöter och  
         inga ersäKare. 
 
§13. Val av två ordförande (en manlig och en kvinnlig), kassör, övriga styrelseledamöter 
         och ersäOare 
         Ordförande:  
         Kvarstående: Jenny Breslin 
         Beslut: Olle Persson (omval 2 år) 
         Kassör:  
         Kvarstående: Marikka Germer 
         Övriga ledamöter:  
         Kvarstående: Kenneth Norén, Ola Nilsson, Sophia Malm  
         Beslut: Thomas Backan (omval 2 år), Sven-Gunnar Englund (omval 2 år), 
         Mats Leivig (omval 2 år), Staffan Iljegård (nyval 2 år) 
 
§ 14. Val av revisorer jämte ersäOare 
         Beslut: Lena Husén (omval 1 år), Lena Åkerlind (omval 1år).  
         ErsäKare: IngbriK Sundin (omval 1 år). 

 C
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§15. Val av valberedning, varav en sammankallande 
         Styrelsens bedömning är aK målsäKningen ska vara aK valberedningen består av  
         fyra ledamöter, två från Hälsingland och två från Gästrikland. 
         Kvarstående: Ingrid Olsson, Ramsjö, (1 år) 
         Beslut:  
         Staffan Nilsson, Bjuråker, Mllika sammankallande, (nyval 2 år),  
         Erika Engvall Stefansson, Gävle, (nyval 2 år). 
         Styrelsen gavs i uppdrag aK arbeta för aK MllsäKa den återstående platsen i valberedningen 
         med en person från Gästrikland. 
               
§16. Fastställande av arvoden och ersäOningar  
         Årsmötet beslutade aK: 
         För ordinarie ledamot i styrelsen ges eK årligt arvode enligt följande: 
         Ordförande: 8.000 kronor 
         Kassör: 10.000 kronor 
         Sekreterare: 6.000 kronor 
         Övriga ledamöter: 5.000 kronor 
         Arvodet avser verksamhetsår och gäller från 1 januari 2022. 
 
         För ersäKare i styrelsen ges mötesarvode med 500 kronor för halvdag 
         (mötesMd upp Mll 4 Mmmar), alternaMvt 1.000 kronor för heldag (mötesMd över 4 Mmmar), 
         vid styrelsemöte i föreningen eller vid deltagande i Riks arrangemang och i andra 
         arrangemang på X-ings uppdrag, samtliga oavseK mötesform. 
 
         ErsäKning motsvarande förlorad arbetsförtjänst ges för ordinarie ledamot och ersäKare 
         i styrelsen, samt för annan person på X-ing Gävleborgs uppdrag, vid styrelsemöte eller 
        deltagande enligt ovan. 
 
         ReseersäKning ges för ordinarie ledamot och ersäKare i styrelsen, samt för annan person på  
         X-ing Gävleborgs uppdrag, vid resa Mll/från möte, konferens eller annat arrangemang i  
         föreningen eller vid deltagande i Riks arrangemang och i andra arrangemang 
         på X-ings uppdrag. ErsäKning ges mot kviKo vid utlägg med allmänna färdmedel, alternaMvt 
         enligt SkaKeverkets regler vid resa med egen bil, för närvarande 18,50 kronor per mil. 
 
§17. Fastställande av administraQv avgi^ för verksamhetsåret 
         Årsmötet beslutade aK någon administraMv avgig inte ska tas ut. 
 
§18. Behandling av styrelseförslag 
         Inga förslag från styrelsen hade inkommit Mll årsmötet. 
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§19. Behandling av inkomna moQoner 
         Inga moMoner hade inkommit Mll årsmötet. 
 
§20. Fråga om eventuella justeringar i budget och verksamhetsplan 
         Årsmötet beslutade aK lagd budget och verksamhetsplan ligger kvar utan justeringar. 
  
§21. Övriga frågor aO hänskjuta Qll styrelsen 
         Inga frågor fanns aK hänskjuta Mll styrelsen. 
 
§22. Mötets avslutning 
         Mötesordförande Olle Persson tackade alla närvarande runt om i länet  
         och förklarade däreger mötet avslutat. 
        
…………………………………………………………………….       …………………………………………………………………. 
Mötesordförande Olle Persson                                 Mötessekreterare Kenneth Norén 
 
 
…………………………………………………………………….       …………………………………………………………………. 
Protokolljusterare Tor Jonsson                                 Protokolljusterare Christer Lundquist 
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PROTOKOLL. 
ÅRSMÖTE 
Hela Sverige ska leva, länsavdelning X-ing Gävleborg 
Datum: 2022-05-04 
Tid: 18.30-19.45 
Plats: Zoom 
Närvarande: Se bifogad deltagarlista  


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


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


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


§4. Godkännande av röstlängd  
  Årsmötet beslutade aK godkänna bifogad deltagarlista som underlag för eventuell omröstning. 
  Se Bilaga 1: Röstlängd och deltagarlista 


§5. Val av två ombud aO jämte ordförande justera mötesprotokollet, Qllika rösträknare 
       Årsmötet beslutade aK välja Tor Jonsson, Iste, och Christer Lundquist, Jädraås, som 
       justerare, Mllika rösträknare. 


§6. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning 
       Årsmötet beslutade aK anse aK årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning. 


§7. Godkännande av dagordning samt anmälan av övriga frågor  
  Årsmötet beslutade aK godkänna dagordningen för mötet. Inga övriga frågor har anmälts 
  Mll årsmötet i förväg. 


§8. Styrelsens verksamhetsberäOelse 
  Ordförande Jenny Breslin presenterade verksamhetsberäKelsen för det gångna 
  verksamhetsåret. 
  Årsmötet beslutade aK godkänna verksamhetsberäKelsen och aK lägga den Mll handlingarna. 







 


 


§9.  Revisorernas beräOelse 
         Revisor Lena Husén läste upp revisionsberäKelsen för det gångna verksamhetsåret. 
         I denna föreslog revisorerna årsmötet aK bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
         verksamhetsåret. 
         Årsmötet beslutade aK godkänna revisionsberäKelsen och aK lägga den Mll handlingarna. 


§10. Fastställande av resultat- och balansräkning 
         Kassören Marikka Germer presenterade resultat- och balansräkningen för det gångna 
         verksamhetsåret. 
         Årsmötet beslutade aK fastställa resultat- och balansräkningen och aK lägga dessa Mll 
         handlingarna. 
          
§11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret 
         Årsmötet beslutade aK bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§12. Fastställande av antal ledamöter och ersäOare i styrelsen 
         Årsmötet beslutade aK fastsäKa antalet ledamöter i styrelsen Mll Mo ordinarie ledamöter och  
         inga ersäKare. 
 
§13. Val av två ordförande (en manlig och en kvinnlig), kassör, övriga styrelseledamöter 
         och ersäOare 
         Ordförande:  
         Kvarstående: Jenny Breslin 
         Beslut: Olle Persson (omval 2 år) 
         Kassör:  
         Kvarstående: Marikka Germer 
         Övriga ledamöter:  
         Kvarstående: Kenneth Norén, Ola Nilsson, Sophia Malm  
         Beslut: Thomas Backan (omval 2 år), Sven-Gunnar Englund (omval 2 år), 
         Mats Leivig (omval 2 år), Staffan Iljegård (nyval 2 år) 
 
§ 14. Val av revisorer jämte ersäOare 
         Beslut: Lena Husén (omval 1 år), Lena Åkerlind (omval 1år).  
         ErsäKare: IngbriK Sundin (omval 1 år). 







 


 
§15. Val av valberedning, varav en sammankallande 
         Styrelsens bedömning är aK målsäKningen ska vara aK valberedningen består av  
         fyra ledamöter, två från Hälsingland och två från Gästrikland. 
         Kvarstående: Ingrid Olsson, Ramsjö, (1 år) 
         Beslut:  
         Staffan Nilsson, Bjuråker, Mllika sammankallande, (nyval 2 år),  
         Erika Engvall Stefansson, Gävle, (nyval 2 år). 
         Styrelsen gavs i uppdrag aK arbeta för aK MllsäKa den återstående platsen i valberedningen 
         med en person från Gästrikland. 
               
§16. Fastställande av arvoden och ersäOningar  
         Årsmötet beslutade aK: 
         För ordinarie ledamot i styrelsen ges eK årligt arvode enligt följande: 
         Ordförande: 8.000 kronor 
         Kassör: 10.000 kronor 
         Sekreterare: 6.000 kronor 
         Övriga ledamöter: 5.000 kronor 
         Arvodet avser verksamhetsår och gäller från 1 januari 2022. 
 
         För ersäKare i styrelsen ges mötesarvode med 500 kronor för halvdag 
         (mötesMd upp Mll 4 Mmmar), alternaMvt 1.000 kronor för heldag (mötesMd över 4 Mmmar), 
         vid styrelsemöte i föreningen eller vid deltagande i Riks arrangemang och i andra 
         arrangemang på X-ings uppdrag, samtliga oavseK mötesform. 
 
         ErsäKning motsvarande förlorad arbetsförtjänst ges för ordinarie ledamot och ersäKare 
         i styrelsen, samt för annan person på X-ing Gävleborgs uppdrag, vid styrelsemöte eller 
        deltagande enligt ovan. 
 
         ReseersäKning ges för ordinarie ledamot och ersäKare i styrelsen, samt för annan person på  
         X-ing Gävleborgs uppdrag, vid resa Mll/från möte, konferens eller annat arrangemang i  
         föreningen eller vid deltagande i Riks arrangemang och i andra arrangemang 
         på X-ings uppdrag. ErsäKning ges mot kviKo vid utlägg med allmänna färdmedel, alternaMvt 
         enligt SkaKeverkets regler vid resa med egen bil, för närvarande 18,50 kronor per mil. 
 
§17. Fastställande av administraQv avgi^ för verksamhetsåret 
         Årsmötet beslutade aK någon administraMv avgig inte ska tas ut. 
 
§18. Behandling av styrelseförslag 
         Inga förslag från styrelsen hade inkommit Mll årsmötet. 
 
 







 


§19. Behandling av inkomna moQoner 
         Inga moMoner hade inkommit Mll årsmötet. 
 
§20. Fråga om eventuella justeringar i budget och verksamhetsplan 
         Årsmötet beslutade aK lagd budget och verksamhetsplan ligger kvar utan justeringar. 
  
§21. Övriga frågor aO hänskjuta Qll styrelsen 
         Inga frågor fanns aK hänskjuta Mll styrelsen. 
 
§22. Mötets avslutning 
         Mötesordförande Olle Persson tackade alla närvarande runt om i länet  
         och förklarade däreger mötet avslutat. 
        
…………………………………………………………………….       …………………………………………………………………. 
Mötesordförande Olle Persson                                 Mötessekreterare Kenneth Norén 
 
 
…………………………………………………………………….       …………………………………………………………………. 
Protokolljusterare Tor Jonsson                                 Protokolljusterare Christer Lundquist 
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