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PROTOKOLL
fört vid årsmöte med Länsbygderådet i Blekinge den 19 april 2012 på
Länsstyrelsen i Karlskrona
§ 1.

Stämman öppnas
Länsbygderådets ordförande Bengt Grönblad hälsade alla välkomna
till årsstämman. Speciellt välkomnade han landshövding Berit
Andnor Bylund, Ingemar Elofsson, Landsbygdsriksdagen och Sissa
Pagels, ungdomsansvarig Landsbygdsriksdagen. I sitt
öppningsanförande redovisade Bengt Grönblad de områden, som
varit aktuella i Länsbygderådets verksamhet det senaste året. Mycket
arbete hade lagts ner på förberedelserna för Landsbygdsriksdagen,
som skall genomföras i september och många från Länsbygderådet
och Kommunbygderåden hade varit engagerade i detta. Man hade
också arbetat med kompetensutvecklingsprojektet Blekinge
Utveckling i Samverkan, Blutsam, Fas 3, Omställning Sverige och
planering av ett nytt projekt ”Flykten från landsbygden”.
Bengt Grönblad förklarade stämman öppnad.
Därefter lämnade han ordet till landshövding Berit Andnor Bylund,
som hälsade välkommen till den nya Länsstyrelsen, som just tagits i
bruk. I huset finns utöver Länsstyrelsen också Deloitte m fl.
Landshövdingen är chef för en myndighet med komplex verksamhet,
som bland annat hanterar frågor om klimat, vindkraft,
godstransporter med mera. Andra viktiga frågor, som man arbetar
med är högskolan, samverkan/samarbete, Blekinge som självklart val
för turister, infrastrukturen, bredband och näringslivsutveckling.
Berit Andnor Bylund delade därefter ut pris för bästa
utvecklingsgrupp 2011. Priset mottogs för Ysane-Norje
Hembygdsförening av Arne Sonesson och för Blomstrande Bygden
av Nils-Åke Byback.
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§ 2.

Fråga om stämmans behöriga utlysande
Kallelse till stämman hade sänts ut enligt vad som stipuleras i
stadgarna och på ordförandens fråga förklarades den därmed
behörigen utlyst.

§ 3.

Upprättande av förteckning om närvarande medlemmar och
fastställande av röstlängd.
Av upprättad närvaroförteckning vid entrén framgick att det fanns 57
närvarande varav 17 röstberättigade ombud från medlemsföreningar.
Röstlängden förklarades därmed fastställd. Närvaroförteckningen
bifogas protokollet.

§ 4.

Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för årsstämman valdes Arne Sonesson.
Till sekreterare för årsmötet valdes Jan Sonesson.
Till justerare och tillika rösträknare valdes Jan-Erik Ronneback och
Anders Palm.

§ 5.

Styrelsens berättelse för det gångna året
Ordföranden föredrog rubrikerna i verksamhetsberättelsen för 2011.
Stämman beslöt att lägga verksamhetsberättelsen med
godkännande till handlingarna.

§ 6.

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Thore Arnström.
Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 7.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslöt att fastställa föreligande resultat- och balansräkning.

§ 8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas förslag beslöt stämman att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§ 9.

Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust
Stämman beslöt att föreningens vinst enligt bokslut för 2011 skulle
balanseras i ny räkning.

§ 10.

Beslut om årsavgift
Stämman beslöt att avgiften skulle vara oförändrad det vill säga 0:kr, under det kommande året.
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§ 11.

Redovisning av styrelsens beslut angående verksamhetsplan för
2012
Bengt Grönblad redovisade styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Stämman beslöt godkänna planen och lägga den till handlingarna.

§ 12.

Beslut om arvode till styrelse och revisorer
Stämman beslöt att liksom tidigare utgår inga arvoden till styrelse
och revisorerna.

§ 13.

Av styrelsen hänskjuten fråga
Förelåg ingen hänskjuten fråga.

§ 14.

I stadgeenlig ordning inkomna ärenden/motioner
Förelåg inga ärenden eller motioner.

§ 15.

Fastställande av antal styrelseledamöter jämte ersättare
Stämman beslöt att fastställa antalet ordinarie ledamöter till tretton
och antalet ersättare till sex.

§ 16.

Val till styrelsen
Stämman beslöt välja till
a) Ordförande Bengt Grönblad på ett år, omval, enhälligt beslut
b) Ledamöter på två år, omval av Jan Sonesson, Anders Andersson,
Ella Buhre, Anders Petterson, Per Nilsson och Hans Gustavsson
samt nyval av Stefan Lundin på två år och Mats Paulsson på ett år.
Ledamöterna Hjördis Clarberg, Per-Olof Karlsson, Stefan Österhof,
och Jan-Anders Swenson kvarstår på ett år.
c) Ersättare Claes Frykholm, Arne Strand och Börje Nilsson, omval
på två år samt Marie-Louise Svensson, Anna-Lena Mattsson och
Jan-Erik Ronneback nyval på två år.

§ 17.

Val av revisorer jämte ersättare för ett år
Till revisorer valdes Holger Nilsson och Thore Arnström samt till
ersättare Mats Nilsson, samtliga omval.

§ 18.

Val av valberedning
Till valberedning valdes Dan Persson, Ulf Johansson, Carina Olsson,
Bo Gardesköld och Per Jeppsson samtliga omval på ett år.
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§ 19.

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden togs upp till behandling
Före avslutningen fick gästerna ordet.
Ingemar Elofsson redovisade läget i planeringen för
Landsbygdsriksdagen 6 – 9 september 2012.
Sissa Pagels talade om Green Teens och ungdomsprojektet inom
Landsbygdsriksdagen
Frågor från deltagarna, som diskuterades:
- Skolproblemen i Karlskrona kommun
- Länstrafiken
- Ungdomsprogram i Landsbygdsriksdagen – viktigt att det inte blir
en engångsföreteelse.
Anders Andersson gjorde en redogörelse för kompetensutvecklingsprojektet Blekinge Utveckling i samverkan, dess omfattning och
nuläget samt videoinspelningar, som beskriver projektet.
Bengt Grönblad avtackade Birgit Johnsson, som lämnade styrelsen i
och med årsstämman.

§ 20.

Stämman avslutas
Bengt Grönblad tackade alla för deras medverkan vid årsstämman
och förklarade densamma avslutad.

Arne Sonesson
Mötesordförande

Jan Sonesson
Sekreterare

Bengt Grönblad
Ordförande Länsbygderådet

Jan-Erik Ronneback
Justerare

Anders Palm
Justerare

