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Protokoll från årsmöte 2016-03-01 för  
Bygderådet Örnsköldsvik 

 
 
 
Datum: 2016-03-01  
Plats: Bygdegården i Nävertjäl 
 
 
§ 1  
Mötets öppnande 
Ordförande Agnetha Alenius Madsen hälsade välkommen och förklarade föreningens årsmöte 
öppnat.  
 
§ 2 
Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare 
Johan Sandström valdes till mötesordförande. 
Ingela Melinder valdes till sekreterare för mötet. 
Lena Lindström och Mats Hägglund valdes till justerare.  
 
§ 3 
Fastställande av röstlängd 
Beslutades att närvarolista fungerar som röstlängd. 
 
§ 4 
Årsmötets behöriga utlysande 
Kallelse till årsmötet hade skett med inbjudan till medlemsföreningar och via annons i 
bygdebladen, samt via Facebook. Årsmötet godkände att kallelsen skett i laga ordning. 
 
§ 5 
Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes, efter att ordförande Johan Sandström önskat att punkt 7 och 8 byter  
plats med varandra, så att revisorernas berättelse kommer före fastställande av balansräkning. 
 
§ 6 
Styrelsens verksamhets- och redovisningshandlingar 
Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen föredrogs. Bengt Rönnqvist berättade att 
bidraget för 2015 från HSSL-Y kommer under 2016. 
Mötet beslutade att lägga redovisningarna till handlingarna. 
 
§ 7 
Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse lästes upp och lades till handlingarna. 
 
§ 8 
Fastställande av balansräkning 
Beslutades att fastställa resultat- och balansräkning och att balansera underskottet i ny 
räkning.  
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§ 9 
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 10 
Beslut om arvode/ersättningar enligt § 8 i stadgarna 
Årsmötet beslutade att arvode och ersättningar är oförändrat: för möten betalas ut 100 kr per 
möte och milersättning enligt den skattefria nivån, 18,50 kr per mil. Härutöver utgår särskild 
ersättning till ordförande, kassör och sekreterare som beslutas av årsmötet till 1500 
kr/styrelseuppdrag och år.  
 
§ 11 
Förslag och motioner 
Inga ärenden fanns att behandla. 
 
§ 12 
Fastställande av budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 
Agnetha Alenius Madsen presenterade verksamhetsplan och Agneta Westberg budget för det 
kommande verksamhetsåret. 
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplan och budget. 
 
§ 13 
Fastställande av årsavgift 
Mötet beslutade att medlemsavgiften ska vara 300 kr/förening (lokal utvecklingsgrupp). 
 
§ 14 
Val av ordförande 
Agnetha Alenius Madsen återvaldes till ordförande på ett år.  
 
§ 15 
Val av styrelseledamöter och ersättare 
Till ordinarie ledamöter, utöver ordförande, valdes: 
Ledamot  Marina Viström   Mellansel   återval  1 år 
Ledamot  Agneta Westberg   Movattnet   återval 2 år 
Ledamot  Sören Sjöbergh   Bredbyn   återval 2 år 
Ledamot  Sofia Olsson   Sidensjö   återval 2 år 
 
Ledamöterna Ingela Melinder, Henrik Hägglund, Sirpa Matkala, Karl-Gunnar Häggkvist, 
Jeanette Sollgard, Thomas Wahlström har ett år kvar på sina mandat.  
 
§ 16 
Val av två revisorer och två ersättare 
I enlighet med valberedningens förslag valdes till revisorer: 
Ordinarie Johan Sandström återval 2 år  
David Söderlund har 1 år kvar som ordinarie. 
 
Som revisorsuppleanter valdes 
Ersättare 1 Roger Fjeldseth   återval 1 år 
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§ 17 
Val av valberedning 
Bengt Rönnqvist, Gideå som sammankallande. 
Krister Jansson, Köpmanholmen  
 
§ 18 
Nominering av ledamöter till Länsbygderådet 
Länsbygderådets årsmöte utsåg 
Bengt Rönnqvist till ordinarie ledamot och Sören Sjöbergh till ersättare. 
 
Val av tre ordinarie och tre ersättare till Landsbygdsgruppen 
Mötet beslutade att till Landsbygdsgruppen välja för 1 år: 
Ledamot  Agneta Westberg    återval 
Ledamot   Agneta Alenius Madsen  återval 
Ledamot  Sirpa Matkala    återval 
Ledamot  Sören Sjöbergh    återval 
1:e Ersättare Ingela Melinder    återval 
2:e Ersättare Sofia Olsson    återval 
 
 
§ 19 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 20 
Mötets avslutande 
Mötesordförande Johan Sandström förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet         Mötesordförande 
 
 
 
 
 
 
Ingela Melinder        Johan Sandström 
 
 
 
Justerare         Justerare 
 
 
 
 
 
 
Lena Lindström        Mats Hägglund 


