
   
 

 
 

Protokoll fo rt vid å rsmo te HSSL 
Sjuhå råd 2021-04-29 

Plats: Digitalt möte 

 
§ 1 Årsmötet öppnas 
 Ordförande, Tina Yngvesson, öppnar årsmötet och hälsar välkommen 
 
§ 2 Val av ordförande för årsmötet 
 Stefan Hjertén valdes till ordförande för årsmötet 
 
§ 3 Val av sekreterare för årsmötet 
 Tina Yngvesson valdes till sekreterare 
 
§ 4 Val av två justerare tillika rösträknare 

 Tomas Jacov och Bengt Andersson valdes att justera årsmötesprotokollet. 
 
§ 5 Fastställande av röstlängd 

Årsmötet beslöt att använda närvarolistan som röstlängd om behov skulle 
uppstå. Bilaga 1. 

 
§ 6 Fråga om mötets behöriga utlysande 
 Årsmötet fann att mötet var behörigen utlyst 
 
§ 7 Fastställande av dagordning 
 Beslöts att arbeta efter den föreslagna dagordningen, med tillägg 16b 

Jämställdhetsdokumentet. 

Hela Sverige Ska Leva 7-härad 
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§ 8 Styrelsens verksamhetsberättelse 
 . En förväxling av Steen-Åke Larsson ordinarie och Månika Sager som ersättare 

har skett i verksamhetsberättelsen. Detta skall korrigeras. Styrelsens 
verksamhetsberättelse lades med nämnda korrigering med godkännande till 
handlingarna. 

 
§ 9 Fastställande av resultat och balansräkning 
 Resultat och balansräkningen fastställdes 
 
§ 10 Beslut med anledning av föreningens vinst och förlust 
 Beslöts att balansera årets vinst i ny räkning 
 
§ 11 Revisorernas berättelse 
 Mötesordföranden läser upp revisionsberättelsen, vilken noterades 
 och lades till handlingarna. 
 
§ 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 Beslöts att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 13 Beslut om kommande års verksamhetsplan 
 Den aktuella verksamhetsplanen gäller för 2021–2024. Verksamhetsplanen 
 för 2021–2024 fastställdes av årsmötet. 
 
§ 14 Beslut om årsavgift 
 Beslöts att ingen årsavgift skall tas ut 
 
§ 15 Beslut om kommande års budget 
 Den föreslagna budgeten godkändes. 
 
§ 16 Beslut om arvode till styrelseledamöter och revisorer 
 Oförändrade arvodesregler enligt Bilaga 1, fastställdes. 

 
§ 17 Behandling av inkomna förslag och motioner 
 Föreligger förslag från styrelsen om att anpassa stadgarna till dagens 

verklighet. Nytt förslag till stadgar fanns på hemsidan och de ansågs 
föredragna. 

 
 Beslut: Stadgarna godkändes slutgiltigt och gäller med omedelbar verkan. 
 
§ 18 Jämställdhetsstrategin 
 Jämställdhetsstrategin godkändes. 
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§ 19 Beslut om antal ledamöter i styrelsen 

Styrelsen ska bestå av minst 8 ledamöter 
  
§ 20 Val av föreningens ordförande 
 ChrisTina Yngvesson valdes till föreningens ordförande 
 
 Övriga val av ordinarie styrelseledamöter: 
   

Val 2 år  Val 1 år 

Margaretha Bjälkemo        Claes Bergqvist 

Stefan Hjertén  Torsten Stanko  

Steen-Åke Larsson Tina Yngvesson 

Månika Sager   Hans Johansson                     

Christina Arntsberg-Henrysson Bengt Andersson 

  
 Årsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att hantera vakanserna och fylla 

dessa. Styrelsen fick mandat att utse ledamöter för en bättre täckning över 
Sjuhärad i styrelserepresentationen. Detta bör prioriteras inför nästa ordinarie 
årsmöte. 

 
§ 21 Val av föreningens revisorer och ersättare 
 Omval av Eva Jansson ordinarie med ersättare Per Simonsson 
 
§ 22 Val av valberedning och sammankallande i densamma 
 Hela styrelsen får under kommande period fungera som valberedning. 
 
§ 23 Övriga ärenden som Årsmötet beslutar ta upp till förhandling 
 Inga övriga ärenden fanns att ta upp 
 
§ 24 Övrig information från Länsbygderådet 
 Tina Yngvesson informerade om de planer som finns på att försöka genomföra 

en omställningskonferens 2021 i samarbete med LRF och 
Hushållningssällskapet.  Allt beror på hur pandemin utvecklar sig med 
restriktioner o dylikt. Hela Sverige Ska Leva Riks har ett projekt, Stärka 
regionalt, som även Sjuhärad deltar i. Det har bildats arbetsgrupper med olika 
teman för att stärka samarbetet mellan Länsbygderåden. 
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§ 25 Årsmötet avslutas 
 Ordföranden Tina Yngvesson tackade för förtroendet att leda föreningen, 

riktade ett stort tack till de närvarande och avslutade årsmötet. 
 
 
 
 Stefan Hjertén   Tina Yngvesson 
 Ordförande       Sekreterare 
  
 Justeras: 
 
 
 
 Tomas Jacov   Bengt Andersson 


