
 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

Hela Sverige ska leva Länsbygderådet i Jönköpings län  

Tid: 27 mars 2021 kl 10 – 11:30 

Plats: digitalt via Zoom 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Siv Lindén hälsar alla hjärtligt välkomna och därefter berättar Helena Jonsson, 

landshövding Jönköpings län om nedslag i Länsstyrelsens verksamhet 2021. Pandemi, 

demokrati, varg och vatten är i fokus i länet nu och framåt.  

 

Siv Lindén förklarar årsmötet öppnat. 

 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Valberedningen föreslår Helena Jonsson som ordförande och Emma Hansson som sekreterare.  

Årsmötet väljer Helena Jonsson till ordförande för mötet och Emma Hansson väljs till 

sekreterare.  

 

§3 Upprättande av röstlängd 

Röstlängden fastställdes till 17 personer vilken framgår av bilaga 1 – Röstlängd  

 

§ 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare 

Kjell-Egon Strandh och Jennie Heimdal väljs till justerare 

 

§ 5 Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna 

Första kallelsen skedde v 2 på hemsidan, enskild kallelse till medlemmar via mail samt via 

sociala medier de senaste veckorna.  

 

Årsmötet godkänner kallelsen 

 

§ 6 Fastställande av föredragningslista 

Årsmötet fastställer föredragningslistan  

 

 



 

§ 7a Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 

Siv Lindén föredrar verksamhetsberättelsen för 2020, se bilaga 2.  

Årsmötet fastställer verksamhetsberättelse 

 

§ 7 b Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) 

Ola Gustafsson föredrar årsredovisningen för 2020, se bilaga 3.  

Årsmötet fastställer årsredovisningen  

 

§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 

Stefan Gustafson, läser upp revisorernas berättelse - se bilaga 4.  

Årsmötet beslutar att revisorernas berättelse läggs till handlingarna 

 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gånga verksamhetsåret. 

  

§ 10 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust 

Ola Gustafsson föredrar styrelsens förslag. Ekonomin är god, vilket ger oss en bra grund att 

stå på inför landsbygdsriksdagen som vi hoppas kan bli av 2022.  

Årsmötet beslutar att årets resultat som uppgick till ett överskott om 131 261 förs över i ny 

räkning.  

 

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande verksamhetsår 

Siv Lindén föredrar styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2021. Ola Gustafsson föredrar  

Årsmötet beslutar att förslag på verksamhetsberättelse och förslag på budget läggs till 

handlingarna.  

 

§ 12 Beslut om eventuell medlemsavgift 

Birgitta Kellners, valberedningen, förslag är att inte ta ut en medlemsavgift 

Årsmötet beslutar enligt förslaget  

 

§ 13 Val av ordförande för en tid av ett år 

Valberedningens förslag: omval Siv Lindén 1 år.  

Årsmötet beslutar att välja Siv Lindén 

 



 

§ 14 Val av styrelseledamöter för en tid av två år 

Kjell-Egon Strandh (två år), ledamot (Vetlanda) 

Ola Gustavsson (två år), ledamot (Aneby) 

Göran Karlsson (två år), ledamot (Värnamo) 

Hans-Åke Björklund (två år), ledamot, (Habo) 

Jirka Bärnlund Fors (två år), ledamot (Gnosjö) 

Maj-Inger Johansson (två år), ledamot (Nässjö) 

 

§ 15 Val av styrelseledamöter för en tid av ett år 

Curt Carlsson (ett år), ledamot (Tranås), fyllnadsval efter Chatrine Schander Ljungquist 

 

Birgitta Kellner meddelar att glädjande nog är styrelsen nu max antal ledamöter 13 personer 

och att valberedningen arbetar aktivt med att få en representant från varje kommun i styrelsen 

samt har som mål att den ska vara jämställd. Den styrelse som nu är vald har nästan en 

representant från varje kommun och består av 6 kvinnor och 7 män i varierande ålder.  

 

§ 16 Val av två revisorer samt en ersättare för en tid av ett år 

Rune Svensson (ett år), ordinarie 

Stefan Gustavsson (ett år), ordinarie 

Leif Wetterö (ett år), ersättare 

 

§ 17 Val av tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år 

Årsmötet föreslår omval på sittande valberedning Birgitta Kellner, Kristina Lindberg samt 

Göte Axelsson. 

Årsmötet godkänner ovan nämnda förslag samt omval av Birgitta Kellner som 

sammankallande till valberedningen  

 

§ 18 Val av två ombud till Hela Sveriges årsmöte 22 april 

Valberedningen föreslår att ombud väljs under styrelsens konstituerandemöte. 

Årsmötet beslutade att godkänna att ombud väljs under konstituerande möte. 



 

 

§ 19 Arvoden till styrelsen 

Valberedningen föreslår oförändrade arvoden  

Halvdag/kväll 500kr, Heldag 1000kr, Telefonmöte/webbmöte 100kr/tim 

Reseersättning enligt skattefri ersättning 18.50 kr/mil  

Ordförande erhåller ett halvt basbelopp på årsbasis 

Kjell-Egon Strandh lyfter frågan angående arvode för lång restid. 

 

§ 19 Behandling av inkomna motioner 

Inga inkomna motioner.  

 

§ 21 Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 

§ 22 Årsmötets avslutande 

Helena Jonsson tackar för visat intresse och avslutar årsmötet.  

 

 

 

 

Helena Jonsson  Emma Hansson 

Ordförande  Sekreterare 

 

 

 

 

 

Jennie Heimdal  Kjell-Egon Strandh 

Justerare  Justerare 

 



 

 

 

 


