
Protokoll fört vid årsmötet
Hela Sverige ska leva Gotland
Onsdag14 april 2021

På grund av coronaviruset hölls årsmötet digitalt även detta år. Deltagarantal var 21 st.
inklusive styrelsen.

Innan styrelsemötet började inledde kontaktperson och projektledare för
Leaderprojektet,Malena Bendelin, Region Gotland, med att informera om Leaderstrategin.
Den löper under perioden 2023-27. På Leaders hemsida finns mycket info om detta, bl.a. en
enkät som de vill ha besvarad.
Länk till dialogmöten: man anmäler sig till Pia Hederstedt, Vuxenskolan.
För alla frågor kan vi ringa Malena. Det är viktigt att HSsl Gotland är uppdaterade på Leader
Gute och har en strategi.

§1. Ordförande Anders Thomasson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§2. Till mötesordförande valdes Anders Åberg, Gammelgarn
      Till sekreterare valdes Inger AhlbergVisby/Fårö med Åke Berglund Hogrän som
       backup.
      Till justerare valdes Malin Wiginder Lokrume och Åke Ekström Tingstäde.
      Till rösträknare valdes Pia Hederstedt Hemse

§3. Fråga om årsmötets utlysande: Stämman fann att mötet var behörigt utlyst.

§4. Upprättande av röstlängd fastställdes. Vi var 17 st i mötet.

§5. Föredragningslistan gicks igenom och fastställdes.

§6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2020 föredrogs av Malin Åberg, och godkändes.

§7. Ekonomin: Kassör Göran Gomér redogjorde för räkenskaperna.
      Vi får 190.000 kr /år i statliga bidrag.
      Utgifterna består av annonser (50.000 kr), möten och pappersarbete för Vuxenskolan samt
      arvode för styrelsen. 85175 kr har vi i överskott. Detta får vi behålla.
      Balansräkning: 266.000 kr har vi på banken. 33.000 kr i skulder i arvoden och någon
      faktura.
      Vi planerar att ha minst tre offentliga möten nästa verksamhetsperiod.
      Viktigt att informera Riks om vad vi gör.
      Vi godkände Görans redovisning.



§8. Revisorernas berättelse: Göran redogjorde, och revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för
      styrelsen.

§9. Beslut i anledning av vinst och förlust. Vinsten förs över i ny räkning.

§10.Fastställande av balans- och resultaträkning. Lades till handlingarna.

§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

§12. Beslut om medlemsavgift/år: Vi har aldrig tagit ut någon medlemsavgift, och mötet
        beslöt att fortsätta så även 2021.

§13. Arvoden: Vi beslöt att fortsätta med samma summor som varit: 300 kr/tim. Milersättning
        18, 50 kr /mil.

§14.Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter: 1 ordförande, 7 ledamöter och
       en adjungerad har vi haft. Inga suppleanter. Detta kan vi ta upp till diskussion till nästa
       års valberedning. Styrelsen fick i uppdrag att utreda detta.

§15. Till val av ordförande på ett år valdes Anders Thomasson.

§16. Till val av styrelseledamot på två år: Monica Nilsson (Gammelgarn)  nyval
                                                                   Lisa Johansson (Endre)              nyval
                                                                   Johan Åhström  (Sanda)             nyval

§17. Val av två revisorer: Karl- Johan Johansson (Burs) omval
                                          Ove Gardelius (Fole) omval

§18. Val av två revisorssuppleanter: Sven-Göran Larsson (Barlingbo) omval
                                                           Arne Nyrot (Bäl) omval

§19. Då Tina Hjellström och Birgitta Nordling båda avgår från valberedningen, är förslag till
        nyval : Anita Sjöberg (Vamlingbo)
                     Mats Engström (Östergarn)
                     Bengt Wickman (Eskelhem) omval på ett år, och som också utsågs till sammankallande.

§20. Val av ordinarie ombud jämte ersättare till HSsl årsmöte 2021: Godkändes att styrelsen utser det
         inom sig.

§21. Behandling av stadgeenligt inkomna motioner/förslag: Inga har inkommit.

§22. Av styrelsen hänskjutna frågor: Inga har inkommit.

§23. Budget och verksamhetsplan för år 2021. Göran redogjorde för budgeten.
        OBS! Styrelsen ansvarar för att årets bidrag ansöks.
        Anders redogjorde för pågående och kommande uppgifter vi är engagerade i:
        Vi är paraplyorganisation för skolgrupperna
        Vi vill ha medlemsträffar runt om på ön så fort coronan är över.
        Vi har haft kontakt med våra medlemmar genom olika kanaler vid 16 tillfällen under året. Riks
         kriterier anger minst 12 tillfällen.
        Vi behöver synliggöra ”Luparna” och bevaka den nya översiktsplanen.
         Ingen post i budgeten finns med om skolgrupperna, tio möten/år minst. Men det finns pengar.



         Styrelsen får besluta om detta.
         Verksamhetsplanen för 2021 samt tillika budgeten fastställdes.

§24. Övriga frågor: Inga hade inkommit.
        Avtackningar av Maria Larsson, Göran Gomér och Malin Wiginder gjordes med värme. Vi
        återkommer med fysiska avtackningar.
        Till adjungerad representant från Årets socken, Gammelgarn, kvarstår Jan Åberg, då pandemin
        gjort att inga evenemang under det gångna året varit möjliga.

§25. Årsmötet förklarades avslutat och ordförande tackade alla som slutit upp.

        Därefter berättade Jan Åberg om Årets socken Gammelgarn och projekt som gjorts under året.

Inger Ahlberg                                                                                                                       Jan Åberg

mötessekreterare              mötesordförande

justeras                                                                                                                         justeras

av mötet utsedd justerare                         av mötet utsedd justerare


