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Protokoll Årsmöte 7 mars 2020 

Hela Sverige Jönköpings länsavdelning  

Plats: Hannas Björköby 
§1 Mötets öppnande  

Siv Lindén hälsar oss välkomna och förklarar mötet öppnat 

 

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet  

Beslutades; årsmötet beslutar att välja Gunilla Hjelm till mötesordförande samt 

Chatrine Schander Ljungquist till mötessekreterare 

 

§3 Upprättande av röstlängd  

Mötesordförande föreslår att vi använder anmälningslista som uppdateras med upp-

rop om behov uppstår.  

Beslutades: att använda anmälningslista enligt ovan förslag.  

§4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare  

Beslutades; att välja Thorbjörn Pettersson samt Emma Hansson väljs till protokoll-

justerare tillika rösträknare 

 

§5 Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna  

Siv Lindén informerar om att i januari v 2 lades kallelse till mötet upp på hemsidan. 

Enskild kallelse har dessutom gått ut via mail till alla lokala grupper i v 7. 

Beslutades: att godkänna kallelse enligt stadgarna.  

 

§6 Fastställande av föredragningslista  

Gunilla Hjelm föreslår att en extra punkt läggs in mellan punkt 12 och 13 som gäller 

att fastställa antal medlemmar i styrelsen.  
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På punkt 14 ska orden ”för en tid av två år” strykas då val görs även för ett år.  

Under övriga frågor kommer frågan om nominerande till fribiljetter till Landsbygds-

riksdagen tas upp.  

Beslutades: att göra justeringar i föredragningslista enligt ovan.   

 

§7a Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret  

Siv Lindén ger en dragning över året som gått. Verksamhetsberättelsen läggs som bi-

laga 1 till årsmötesprotokollet.  

En justering i verksamhetsberättelsen angående kvinnor som entreprenörer.  

Beslutades; att godkänna verksamhetsberättelsen med ovan nämnda justeringar samt 

lägga till handlingarna.  

 

§7b Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)  

Ingalill Ebbesson är föredragande på denna punkt. Hon föreslår att överskottet balan-

seras till ny räkning. 

Thorbjörn lyfter en felskrivning i budgeten då det i resultaträkningen uppges intäkter 

på 466032 men i budgeten uppges intäkter på 436032.  

Beslutades; att godkänna styrelsens förvaltningsberättelse med ovan nämnda juste-

ringar samt lägga till handlingarna.  

 

§8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för verksamhetsåret  

Rune Svensson ger en dragning av styrelsens förvaltning under 2019 som visar på ett 

överskott med 70840 kr  

Revisorerna lämnade önskemål om att attestregler tas upp i särskild punkt på konsti-

tuerande mötet samt att protokollen ska ha större del av beslutsprotokoll.  

Revisorerna föreslår att ansvarsfrihet ges för styrelsen 

Beslutades; årsmötet beslutar att revisorernas synpunkter skickas till styrelsen för 

hantering och revisorernas berättelse läggs till handlingarna.  
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§9 Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser  

Beslutades; årsmötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för det kommande 

året.  

 

§10 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust  

Beslutades; årets resultat som uppgick till 70840kr och förs över till ny räkning.  

 

§11 Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande verksam-

hetsår  

Ola Gustafsson redovisar för ett antal felskrivningar i utskickade budgeten. En juste-

rad version bifogas årsmötesprotokollet som bilaga 2 

Efter att budgeten tagits har även ett beslut om att nominera 10 personer som får delta 

fritt på landsbygdsriksdagen vilket renderar i ytterligare 19000kr. 

Trots ett budgeterat underskott för 2020 täcks detta av vårt kapital som vi enligt tidi-

gare beslut valt att flytta över till årets budget.  

Stig Petterson (ordf Adelövs Framtidsgrupp) efterlyser en tydligare information ang 

Leaders bidrag till Landsbygdsriksdagen. Siv Lindén och Ola Gustafsson förtydligar 

med information om strukturen. Ordföranden föreslår en redovisning ang total samt 

på respektive Leaderområde.  

Irene Oscarsson föreslår en komplettering i verksamhetsplanen för att förtydliga 

ovanstående frågor.  

Ordförande föreslår att vi under rubriken Landsbygdsriksdagen 2020 lägger in en 

kort skrivelse med översiktlig information angående ekonomi inför Landsbygdsriks-

dagen.  

Länsbygderådet får i uppdrag att under årsmötet 2021 redovisa kostnaderna för 

Landsbygdsriksdagen.  

Siv går igenom verksamhetsplanen med punkter som inte rör Landsbygdsriksdagen.  

Behov av uppdatering av kontaktuppgifter lyfts på stämman. Styrelsen informerar om 

rutiner för dessa.  

Stämman tar beslut att godkänna Verksamhetsberättelsen med ovan nämnda föränd-

ringar.  
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Beslutades; årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplan samt budget med ovan 

nämnda justeringar.  

 

 

§12 Beslut om eventuell medlemsavgift  

Beslutades; att som tidigare att inte ta ut någon medlemsavgift.  

§13 Antal medlemmar i styrelsen.  

Birgitta Källner som valberedningens ordförande föreslår att beslut tas om 12 med-

lemmar i styrelsen.  

Beslutades; årsmötet godkänner valberedningens förslag.  

 

§13 Val av ordförande för en tid av ett år  

Valberedningen föreslår att välja Siv Linden för ett år 

Beslutades; årsmötet godkänner valberedningens förslag.  

 

§14 Val av styrelseledamöter  

Britt Svensson avgår som ordinarie ledamot.  

Valberedningen föreslår enligt nedan: 

Torbjörn Pettersson, Jönköping förlängs för ett år 

Omval på två år: 

Chatrine Schander Ljungquist, Tranås 

Irene Oskarsson, Aneby  

Kristin Petersson, Sävsjö 

Nyval på två år 

Jennie Heimdal Eksjö 

Emma Hansson, Gislaved 

Michael Drewsen, Värnamo 
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Beslutades; årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

 

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

Valberedningen föreslår omval på Rune Svensson samt att Stefan Gustafsson, tidi-

gare ersättare, går in som ordinarie revisor. 

Valberedningen föreslår Leif Wetterö som ersättare. 

Beslutades; årsmötet godkänner valberedningens förslag 

 

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

Årsmötet föreslår omval av Birgitta Källner, Kristina Lindberg samt Göte Axelsson.  

Beslutades; årsmötet godkänner ovan nämnda förslag samt omval av Birgitta Källner 

som sammankallande till valberedningen.  

 

§17 Val av två ombud till Hela Sveriges Årsmöte 7 maj  

Valberedningen föreslår att ombud väljs under konstituerande möte  

Beslutades; årsmötet godkänner att ombud väljs under konstituerande möte.  

 

§18 Arvoden till styrelsen  

Irene Oscarsson föreslår att vi beslutar om ersättning i enlighet med förra årets års-

mötesprokoll.  

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

Reseersättning enligt skattefri ersättning 18.50 

Ordförande erhåller ett halvt basbelopp på årsbasis 

Kjell-Egon Strandh lyfter frågan angående arvode för långa dagar.  

Beslutades; att tidigare beslut om arvodesreglemente från 2019 gäller 2020.  
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§19 Behandling av inkomna motioner  

Inga motioner inkomna 

 

§ 20 Övriga frågor  

Länsbygderådet har erbjudit alla lokala utvecklingsgrupper att nominera 2 personer 

(varav 1 under 30 år) som får delta i Landsbygdsriksdagen utan kostnad. Totalt 11 

personer har inkommit och vilka dessa var presenterades.   

§21  Årsmötets avslutande  

Mötesordförande Gunilla Hjelm förklarar årsmötet avslutat.  

Björköby 7 mars 2020 

 

 

 

Gunilla Hjelm  Emma Hansson Torbjörn Pettersson  Chatrine Schander  

          Ljungquist 

Ordförande             Justerare                     Justerare                               Sekreterare      

 


