
PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE 29/9-2020
Kl 18:30–20 via Microsoft Teams (distans)

Närvarande: ordinarie ledamöter Anders Stävhag, Stefan Nilsson, Charlott Schill Salomonsson. Övriga deltagare: 
Karin Johansson, Malin Halvarsson, Sofia Carlsson. 

§1. Årsmötet öppnades av Anders Stävhag

§2. Val av mötesfunktionärer

a. Val av mötets ordförande: Anders Stävhag

b. Val av mötets sekreterare: Karin Johansson

c.  Val av två justerare tillika rösträknare: Sofia Carlsson och Malin Halvarsson

§3. Röstlängden fastställdes till närvarolista enligt ovan. 

§4. Anders redogjorde för hur årsmöte utlysts. Kallelse utgick 28 augusti, det vill säga enligt stadgarna 30 dagar före 

mötet, via Bygdebanken, webb och Facebook-sida. Årsmötet fann att årsmötet utlysts i behörig ordning. 

§5. Dagordningen godkändes utan ändringar. 

§6. Anders redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse. Det finns 440 grupper registrerade i Bygdebanken och 

från Hackås fick vi med oss uttrycket "vi som bor i glansbygden". Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna och

görs tillgänglig via webb, Facebook och mejl. 

§7. Stefan redogjorde för räkenskaperna. Grundbidraget från riksorganisationen ligger på cirka 225 000 kronor per 

år. Mötet fastställde resultat- och balansräkning med ett resultat på +41.318 kronor för 2019. Överskottet överfördes i

ny räkning. 

§8. Pelle Persson vid Coompanion har reviderat räkenskaperna och funnit allt i god ordning. Revisorsrapporten lades

till handlingarna. 

§9. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
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§10. Val av styrelseledamöter samt fastställande av arvoden

a) ordförande: Anders Stävhag på 1 år 

b) ordinarie ledamöter 

Britt-Mari Ingvarsdotter, Backe, Strömsunds kommun (kvarstår 1 år)

Charlott Schill Salomonsson, Östersund (kvarstår 1 år)

Stefan Nilsson, Krångede, Ragunda kommun  (omval 2 år)

Nicklas Edström, Vigge, Sveg, Sollefteå, Berg, Härjedalens kommuner (nyval 1 år)

Malin Halvarsson, Könsta, Offerdal, Krokoms kommun (nyval 1 år) 

Thilda Persson - Thorsgård, Stugun, Ragunda kommun (nyval 2 år)

Sofia Carlsson - Såå, Åre kommun (nyval 2 år)

c) Fastställande av arvoden enligt årsmötesprotokoll 2019: ordförande 15.000 kr, vice ordförande 10.000 kr, 

sekreterare 5.000 kr, kassör 5.000 kr samt hel- och halvdagsarvoden, timarvoden och milersättning. Revisors-

och valberedararvode oförändrat 900 kr.

§11. Valberedning har 2015-2020 bestått av Karin Johansson och Annakarin Olsson som nu avtackades. Årsmötet 

uppdrog åt styrelsen att rekrytera en nomineringskommitté.

§12. Val av revisor: Pelle Persson, Frösön, samt revisorsersättare: Anders Almling, Krokom

§13. Inga motioner hade inkommit till årsmötet. 

§14. Övriga frågor

a) Stefan vidarebefordrade en hälsning från Pelle Persson om att det finns stöd till lokala utvecklingsgrupper som han

gärna berättar om, samt tipsade om Skålan som driver egen obemannad butik och har utsetts till Årets Byförening.

§15. Anders tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Vid protokollet: Justeras: Justeras:  Justeras:

Karin Johansson Anders Stävhag Sofia Carlsson Malin Halvarsson

2.2


