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Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
 

2020-05-07    

Närvaro: Se närvarolista 

Protokoll nr 4 fört vid Hela Sverige ska levas digitala Årsmöte den 7 maj 2020. 

 

1. Öppnande 

Riksorganisationen Hela Sverige ska levas båda ordföranden Staffan Nilsson och Åse Classon hälsar de 

närvarande välkomna till Årsmötet som denna gång genomförs digitalt på grund av Coronapandemin samt 

förklarar mötet öppnat. Verksamhetschef Terese Bengard informerar om förutsättningarna för mötet och 

Tommy Nilsson, producent för mötet informerar om de tekniska förutsättningarna så att mötet kan 

genomföras på ett demokratiskt vis. Mötet genomförs med applikationerna Zoom och eSessions. 

  

2. Val av ordförande för årsmötet .//. Bilaga 2.1 .//. Bilaga 3.1 Arbetsordning bilaga 3.2 Stadgar 
Staffan Nilsson presenterar valberedningens förslag till ordförande för årsmötet: Helena Jonsson, 
landshövding i Jönköpings län.  
 
Årsmötet väljer: Helena Jonsson 
 
Helena Jonsson hälsar mötet välkomna samt går igenom arbetsordningen för årsmötet. 
 
Årsmötet godkänner arbetsordningen.    
 
3. Val av mötessekreterare .//. Bilaga 2.1                  
Helena Jonsson presenterar valberedningen förslag till sekreterare: Ulrik Strömberg, Hela Sverige ska levas 
kansli.  
 
Årsmötet väljer: Ulrik Strömberg. 
 
4. Godkännande av röstlängd                                      

Ordföranden informerar om att 52 personer är röstberättigade. 

 

Årsmötet godkänner röstlängden. 

 

5. Val av två ombud att jämte ordförande justera årsmötets protokoll  

Valberedningens ordförande Tina Yngvesson föreslår Rose-Marie Eriksson Hela Sverige ska leva Halland 

och Anders Stävhag Hela Sverige ska leva i Jämtlands län. 

  

Årsmötet väljer Rose-Marie Eriksson och Anders Stävhag till justerare 

 

6. Val av rösträknare                                                     

Ordförande föreslår årsmötet att punkten inte behövs denna gång, då rösträkningen kommer att ske i 

applikationen eSessions och resultatet redovisas direkt efter röstningen. 

 

Årsmöte beslutar enligt förslaget 
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7. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning  

Ulrik Strömberg informerar om att mötet utlysts den 5 februari och att handlingarna sänts ut den 22 april 

till de som anmält sig, vilket är i enlighet med stadgarna. 

 

Årsmötet godkänner att årsmötet är utlyst i behörig ordning. 

 

8. Godkännande av dagordningen .// Bilaga 1          

Ordförande föredrar föreslagen dagordning 

 

Årsmötet godkänner dagordningen. 

  

9. Styrelsens verksamhetsberättelse .//. Bilaga 4.1-4.2                                                           

Åse Classon samt Staffan Nilsson inleder punkten därefter föredrar Terese Bengard 

Verksamhetsberättelsen 2019 och Anna Erikols Wetterfall föredrar Årsredovisningen 2019 samt 

informerar om årets ekonomiska resultat. 

 

Årsmötet godkänner Verksamhetsberättelsen.    

     

10. Revisorernas berättelse .//. Bilaga 5                     

Åsa Thelin, auktoriserad revisor Mazar SET revision föredrar revisionsberättelsen. 

 

Årsmötet lägger revisionsberättelsen till handlingarna. 

 

11. Fastställande av resultat och balansräkning .//. Bilaga 4.2 

Årsmötet fastställer resultat- och balansräkning samt beslutar om att överföra det ansamlade kapitalet 1 231 791 kronor i 

ny räkning.  

 

12. Beslut om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 

Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

 
13. Beslut om arvode för styrelsen och revisorerna.//. Bilaga 2.1 

Valberedningens ordförande Tina Yngvesson föredrar förslag till arvoden för styrelsens ledamöter: 

 

- att dagarvode för styrelseuppdrag ska utgå 1 800: -/dag.  
 
Med styrelseuppdrag avses uppdrag som uppkommer med anledning av styrelsens eller 
årsmötes/föreningsmötes beslut samt styrelsemöten. Alla närvarande ledamöter har rätt till 
dagarvodet för fysiska styrelsemöten och andra uppdrag enligt ovan. 
  

- att därutöver ersätta ordförandena med vardera ett årsarvode på 90 000 kr. 
 

 Årsmötet beslutar att fastställa arvodena för 2020 samt ersätta ordförandena med vardera ett årsarvode på 90 000 kr. 
 
14. Val av två ordförande och övriga styrelseledamöter.//. Bilaga 2.1.2.2-2.3 

Tina Yngvesson föredrar valberedningens förslag till ordföranden. 
 
Årsmötet väljer Åse Classon, Hallsberg (1 år omval) och Staffan Nilsson, Bjuråker (1 år omval) till ordförande. 
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Tina Yngvesson föredrar valberedningens förslag till styrelseledamöter. 
 
Nedanstående 6 ledamöter valdes på 2 år vid föregående årsmöte. De har ett år kvar på sitt 
styrelsemandat. 

- Peter Eklund 
- Irene Oskarsson 
- Magnus Strömberg 
- Birgitta Strömgren 
- Tommy Nilsson 
- Linda Elfving Bovin 

Årsmötet beslutade om följande ledamöter: 
- Pia Tingvall (omval) 
- Karin Torstensson (omval) 
- Lars Westerlund (nyval) 
- Conny Mörke (nyval) 
- Britt-Louise Berndtsson (nyval) 

 

15. Val av revisorer jämte ersättare .//. Bilaga 2.1     
Helena Jonsson föredrar valberedningens förslag till revisorer 
 
Årsmötet väljer Anne Sörqvist som ordinarie förtroendevald för 1 år (omval). 
              
Ersättare 
Årsmötet väljer Clas Forsgren för 1 år (omval). 
 

16. Val av valberedning med en sammankallande    

Ordföranden presenterar 2019 års valberedning. 

 Tina Yngvesson (sammankallande) 

 Gun Rehnman  

 Sivert Gustafsson (avsagt sig nominering) 

 Niclas Bromark 

 Hjördis Clarberg 

 Monika Ericsson 

 Hans Lundmark 

Årsmötet beslutade efter omröstning om följande valberedning för år 2020 

 

- Gun Rehnman, Hela Sverige ska leva Västerbotten, tillika sammankallande 
- Niclas Bromark, Riksidrottsförbundet 
- Monica Eriksson, Bygdegårdarnas Riksförbund 
- Hans Lundmark, Hela Sverige ska leva Skaraborg 
- Pernilla Eurenius, Folkets Hus och Parker 
- Tina Yngvesson, Hela Sverige ska leva Sjuhärad 
- Bengt Grönblad, Hela Sverige ska leva Blekinge 

17. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmöte                                                               

Ordföranden informerar om att inga ärenden har hänskjutits från styrelsen till Årsmötet.  
  

18. Behandling av inkomna motioner .//. Bilaga 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 

Staffan Nilsson presenterar motionen samt styrelsens svar på motionen. 

A) Motion om stadgeöversyn .//. Bilaga 6.1                   


 H

J,
 S

N
, Å

C,
 R

E,
 A

S,
 U

S 
—

 P
ow

er
ed

 b
y 

Te
llu

sT
al

k:
 ID

 1
07

23
96

48
7



 4 

A1) Samt Styrelsen svar .//. Bilaga 6.2 

 

Årsmötet diskuterar styrelsens svar samt bifaller styrelsens svar att motionen anses besvarad. 

 

Åse Classon presenterar motionen samt styrelsens svar på motionen. 

B) Motion om ytterligare medel för länsavdelningarna/länsbygderåden .//.Bilaga 6.3 

B1) Styrelsens svar .// Bilaga 6.4 

 

Årsmötet diskuterar motionen 

Jenny Breslin och Anders Stävhag yrkar bifall till motionen 

Votering i eSessions genomförs 

Ja till bifall för styrelsens förslag, Nej bifall till motionen 

 

Årsmötet beslutar med 33-18 att bifalla styrelsens svar att motionen anses besvarad. 

 

19. Landsbygdsriksdagen 

Terese Bengard informerar om att Landsbygdsriksdagen 2020 är framflyttad till den 23 – 25 april 2021 

samt att planeringen fortsätter enligt plan samt hälsar alla välkomna 2021. 

 
Årsmötet diskuterar Landsbygdsriksdagen, då nästkommande är planerad till 2022. 
   
Staffan Nilsson informerar om att styrelsen tar åt sig de synpunkter som lämnas och återkommer i frågan 
om var, när och hur nästkommande Landsbygdsriksdag kommer att genomföras. 
 
Årsmötet godkänner informationen 
 
 

20. Övriga frågor                                                           

Ordföranden informerar om att inga övriga frågor anmälts 
 
 

21.  Avslutning          

Ordföranden Helena Jonsson avslutar och tackar för förtroendet samt hälsar den närvarande varmt 

välkomna till Landsbygdsriksdagen den 23 – 25 april 2021 i Jönköping och överlämnar till 

ordförandeskapet till Åse Classon och Staffan Nilsson. De tackar Helena Jonsson speciellt för ett mycket 

väl och engagerat genomförande för detta historiska första digitala Årsmötet.  

 

Ordföranden tackar för förtroendet att leda organisationen vidare samt önskar varandra, styrelsen, 

valberedningen, länsavdelningarna, medlemsorganisationerna, verksamhetschefen och kansliet för ett fint 

samarbete under året samt de närvarande för visat intresse till alla förklarar de mötet avslutat.  

 

 

Vid protokollet i Zoom och eSessions i cyberrymden. 

 

 

Helena Jonsson  Staffan Nilsson                     Åse Classon 

Ordförande för mötet  Ordförande                       Ordförande 

 

 

 

Ulrik Strömberg                       Rose-Marie Eriksson              Anders Stävhag 

Sekreterare                               Justerare                                 Justerare 
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Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
 


2020-05-07    


Närvaro: Se närvarolista 


Protokoll nr 4 fört vid Hela Sverige ska levas digitala Årsmöte den 7 maj 2020. 


 


1. Öppnande 


Riksorganisationen Hela Sverige ska levas båda ordföranden Staffan Nilsson och Åse Classon hälsar de 


närvarande välkomna till Årsmötet som denna gång genomförs digitalt på grund av Coronapandemin samt 


förklarar mötet öppnat. Verksamhetschef Terese Bengard informerar om förutsättningarna för mötet och 


Tommy Nilsson, producent för mötet informerar om de tekniska förutsättningarna så att mötet kan 


genomföras på ett demokratiskt vis. Mötet genomförs med applikationerna Zoom och eSessions. 


  


2. Val av ordförande för årsmötet .//. Bilaga 2.1 .//. Bilaga 3.1 Arbetsordning bilaga 3.2 Stadgar 
Staffan Nilsson presenterar valberedningens förslag till ordförande för årsmötet: Helena Jonsson, 
landshövding i Jönköpings län.  
 
Årsmötet väljer: Helena Jonsson 
 
Helena Jonsson hälsar mötet välkomna samt går igenom arbetsordningen för årsmötet. 
 
Årsmötet godkänner arbetsordningen.    
 
3. Val av mötessekreterare .//. Bilaga 2.1                  
Helena Jonsson presenterar valberedningen förslag till sekreterare: Ulrik Strömberg, Hela Sverige ska levas 
kansli.  
 
Årsmötet väljer: Ulrik Strömberg. 
 
4. Godkännande av röstlängd                                      


Ordföranden informerar om att 52 personer är röstberättigade. 


 


Årsmötet godkänner röstlängden. 


 


5. Val av två ombud att jämte ordförande justera årsmötets protokoll  


Valberedningens ordförande Tina Yngvesson föreslår Rose-Marie Eriksson Hela Sverige ska leva Halland 


och Anders Stävhag Hela Sverige ska leva i Jämtlands län. 


  


Årsmötet väljer Rose-Marie Eriksson och Anders Stävhag till justerare 


 


6. Val av rösträknare                                                     


Ordförande föreslår årsmötet att punkten inte behövs denna gång, då rösträkningen kommer att ske i 


applikationen eSessions och resultatet redovisas direkt efter röstningen. 


 


Årsmöte beslutar enligt förslaget 
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7. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning  


Ulrik Strömberg informerar om att mötet utlysts den 5 februari och att handlingarna sänts ut den 22 april 


till de som anmält sig, vilket är i enlighet med stadgarna. 


 


Årsmötet godkänner att årsmötet är utlyst i behörig ordning. 


 


8. Godkännande av dagordningen .// Bilaga 1          


Ordförande föredrar föreslagen dagordning 


 


Årsmötet godkänner dagordningen. 


  


9. Styrelsens verksamhetsberättelse .//. Bilaga 4.1-4.2                                                           


Åse Classon samt Staffan Nilsson inleder punkten därefter föredrar Terese Bengard 


Verksamhetsberättelsen 2019 och Anna Erikols Wetterfall föredrar Årsredovisningen 2019 samt 


informerar om årets ekonomiska resultat. 


 


Årsmötet godkänner Verksamhetsberättelsen.    


     


10. Revisorernas berättelse .//. Bilaga 5                     


Åsa Thelin, auktoriserad revisor Mazar SET revision föredrar revisionsberättelsen. 


 


Årsmötet lägger revisionsberättelsen till handlingarna. 


 


11. Fastställande av resultat och balansräkning .//. Bilaga 4.2 


Årsmötet fastställer resultat- och balansräkning samt beslutar om att överföra det ansamlade kapitalet 1 231 791 kronor i 


ny räkning.  


 


12. Beslut om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 


Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 


 
13. Beslut om arvode för styrelsen och revisorerna.//. Bilaga 2.1 


Valberedningens ordförande Tina Yngvesson föredrar förslag till arvoden för styrelsens ledamöter: 


 


- att dagarvode för styrelseuppdrag ska utgå 1 800: -/dag.  
 
Med styrelseuppdrag avses uppdrag som uppkommer med anledning av styrelsens eller 
årsmötes/föreningsmötes beslut samt styrelsemöten. Alla närvarande ledamöter har rätt till 
dagarvodet för fysiska styrelsemöten och andra uppdrag enligt ovan. 
  


- att därutöver ersätta ordförandena med vardera ett årsarvode på 90 000 kr. 
 


 Årsmötet beslutar att fastställa arvodena för 2020 samt ersätta ordförandena med vardera ett årsarvode på 90 000 kr. 
 
14. Val av två ordförande och övriga styrelseledamöter.//. Bilaga 2.1.2.2-2.3 


Tina Yngvesson föredrar valberedningens förslag till ordföranden. 
 
Årsmötet väljer Åse Classon, Hallsberg (1 år omval) och Staffan Nilsson, Bjuråker (1 år omval) till ordförande. 
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Tina Yngvesson föredrar valberedningens förslag till styrelseledamöter. 
 
Nedanstående 6 ledamöter valdes på 2 år vid föregående årsmöte. De har ett år kvar på sitt 
styrelsemandat. 


- Peter Eklund 
- Irene Oskarsson 
- Magnus Strömberg 
- Birgitta Strömgren 
- Tommy Nilsson 
- Linda Elfving Bovin 


Årsmötet beslutade om följande ledamöter: 
- Pia Tingvall (omval) 
- Karin Torstensson (omval) 
- Lars Westerlund (nyval) 
- Conny Mörke (nyval) 
- Britt-Louise Berndtsson (nyval) 


 


15. Val av revisorer jämte ersättare .//. Bilaga 2.1     
Helena Jonsson föredrar valberedningens förslag till revisorer 
 
Årsmötet väljer Anne Sörqvist som ordinarie förtroendevald för 1 år (omval). 
              
Ersättare 
Årsmötet väljer Clas Forsgren för 1 år (omval). 
 


16. Val av valberedning med en sammankallande    


Ordföranden presenterar 2019 års valberedning. 


 Tina Yngvesson (sammankallande) 


 Gun Rehnman  


 Sivert Gustafsson (avsagt sig nominering) 


 Niclas Bromark 


 Hjördis Clarberg 


 Monika Ericsson 


 Hans Lundmark 


Årsmötet beslutade efter omröstning om följande valberedning för år 2020 


 


- Gun Rehnman, Hela Sverige ska leva Västerbotten, tillika sammankallande 
- Niclas Bromark, Riksidrottsförbundet 
- Monica Eriksson, Bygdegårdarnas Riksförbund 
- Hans Lundmark, Hela Sverige ska leva Skaraborg 
- Pernilla Eurenius, Folkets Hus och Parker 
- Tina Yngvesson, Hela Sverige ska leva Sjuhärad 
- Bengt Grönblad, Hela Sverige ska leva Blekinge 


17. Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmöte                                                               


Ordföranden informerar om att inga ärenden har hänskjutits från styrelsen till Årsmötet.  
  


18. Behandling av inkomna motioner .//. Bilaga 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 


Staffan Nilsson presenterar motionen samt styrelsens svar på motionen. 


A) Motion om stadgeöversyn .//. Bilaga 6.1                   
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A1) Samt Styrelsen svar .//. Bilaga 6.2 


 


Årsmötet diskuterar styrelsens svar samt bifaller styrelsens svar att motionen anses besvarad. 


 


Åse Classon presenterar motionen samt styrelsens svar på motionen. 


B) Motion om ytterligare medel för länsavdelningarna/länsbygderåden .//.Bilaga 6.3 


B1) Styrelsens svar .// Bilaga 6.4 


 


Årsmötet diskuterar motionen 


Jenny Breslin och Anders Stävhag yrkar bifall till motionen 


Votering i eSessions genomförs 


Ja till bifall för styrelsens förslag, Nej bifall till motionen 


 


Årsmötet beslutar med 33-18 att bifalla styrelsens svar att motionen anses besvarad. 


 


19. Landsbygdsriksdagen 


Terese Bengard informerar om att Landsbygdsriksdagen 2020 är framflyttad till den 23 – 25 april 2021 


samt att planeringen fortsätter enligt plan samt hälsar alla välkomna 2021. 


 
Årsmötet diskuterar Landsbygdsriksdagen, då nästkommande är planerad till 2022. 
   
Staffan Nilsson informerar om att styrelsen tar åt sig de synpunkter som lämnas och återkommer i frågan 
om var, när och hur nästkommande Landsbygdsriksdag kommer att genomföras. 
 
Årsmötet godkänner informationen 
 
 


20. Övriga frågor                                                           


Ordföranden informerar om att inga övriga frågor anmälts 
 
 


21.  Avslutning          


Ordföranden Helena Jonsson avslutar och tackar för förtroendet samt hälsar den närvarande varmt 


välkomna till Landsbygdsriksdagen den 23 – 25 april 2021 i Jönköping och överlämnar till 


ordförandeskapet till Åse Classon och Staffan Nilsson. De tackar Helena Jonsson speciellt för ett mycket 


väl och engagerat genomförande för detta historiska första digitala Årsmötet.  


 


Ordföranden tackar för förtroendet att leda organisationen vidare samt önskar varandra, styrelsen, 


valberedningen, länsavdelningarna, medlemsorganisationerna, verksamhetschefen och kansliet för ett fint 


samarbete under året samt de närvarande för visat intresse till alla förklarar de mötet avslutat.  


 


 


Vid protokollet i Zoom och eSessions i cyberrymden. 


 


 


Helena Jonsson  Staffan Nilsson                     Åse Classon 


Ordförande för mötet  Ordförande                       Ordförande 


 


 


 


Ulrik Strömberg                       Rose-Marie Eriksson              Anders Stävhag 


Sekreterare                               Justerare                                 Justerare 
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