PROTOKOLL
fört vid årsmöte med Länsbygderådet Blekinge den 31 mars 2014
Plats:
Kreativum, Karlshamn
§ 1.

Stämmans öppnande
Ordförande Bengt Grönblad gjorde en kort återblick på det gångna året, hälsade
alla välkomna och vände sig särskilt till de inbjudna gästerna, ordförande i Hela
Sverige Ska Leva Åse Blombäck, Region Blekinges ordförande Christina
Mattisson och samtliga politiker från riksdagen, regional och lokal nivå som
ställt upp ikväll. Därefter förklarade Bengt Grönblad stämman öppnad.

§ 2.

Fråga om stämmans behöriga utlysande
Kallelse hade sänts ut till medlemsorganisationerna i enlighet med vad stadgarna
föreskriver och stämman förklarades behörigen utlyst.

§ 3.

Upprättande av förteckning om närvarande medlemmar och fastställande
av röstlängd
Deltagarna i stämman hade prickats av vid ankomsten vilket godkändes av
stämman.
.
Val av ordförande för stämman, sekreterare och två justeringsmän tillika
rösträknare
a) Till ordförande för stämman valdes Susanne Svensson
b) Till sekreterare för stämman valdes Marie-Louise Svens
c) Till justerare tillika rösträknare valdes Jan-Erik Ronneback och Dan Persson.

§ 4.

§ 5.

Verksamhetsberättelse
Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret föredrogs rubrikvis och
lades med godkännande till handlingarna.

§ 6.

Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse föredrogs av revisorn Holger Nilsson och lades till
handlingarna.

§ 7.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Den ekonomiska redovisningen kommenterades av kassören Anders Andersson.
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas förslag beslöts bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

§ 9.

Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust
Beslöts att föra vinsten för 2013 i ny räkning.

§ 10.

Beslut om årsavgift
Beslöts om oförändrade regler för avgift d v s medlemmarna betalar ingen
avgift.

§ 11.

Verksamhetsplan och budget för år 2014
Bengt Grönblad föredrog förslag till verksamhetsplan och budget för 2014,
vilket stämman godkände.

§ 12.

Beslut om arvoden till styrelse och revisorer
Stämman beslutade att inga arvoden ska utgå till styrelse och revisorer.

§ 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
Valberedningen föreslår 13ordinarie ledamöter samt 5 suppleanter, vilket
stämman godkände.

§ 16.

Val till styrelsen
Valberedningens föreslår
a) Till ordförande på ett år föreslogs och omvaldes Bengt Grönblad
b) Till styrelseledamöter på två år föreslog valberedningen omval av Anders
Andersson, Anders Pettersson, Hans Gustavsson, Nils-Bertil Göransson och
Marianne Westerberg samt nyval också på två år av Marie-Louise Svensson
och Olof Nyström. Stämman godkände samtliga val.
Kvarstående i styrelsen på ytterligare ett år är Mats
Paulsson, Hjördis Clarberg, Jan-Anders Swenson och Jan-Erik Ronneback.
c) Till ersättare på ett år föreslog
valberedningen Arne Strand, Jan Andersson, Joacim Gustavsson, Claes
Frykholm och Magnus Arvidsson, vilket stämman godkände.
b)
Val av revisorer jämte ersättare
Till ordinarie revisorer på ett år omvaldes, enligt valberedningens förslag,
Holger Nilsson och som ersättare Mats Nilsson. Styrelsen får i uppdrag av
stämman att, i samverkan med valberedningen, utse ytterligare en ordinarie
revisor.

§ 17.

§ 18.

Val av valberedning (fem personer en från var kommun)
Stämman föreslog omval av sittande valberedningen. Då Dan Persson avsagt sig
uppdraget som sammankallande, föreslogs istället Per Jeppsson, vilket stämman
godkände. Övriga ledamöterna är Dan Persson och Ulf Johansson. Fortfarande
är inte platserna från Karlshamn och Ronneby kommunbygderåd tillsatta.
Styrelsen får i uppdrag att omg begära in namn på personer från aktuella
kommunbygderåden som ska ingå som ledamöter i valberedningen.

§ 19.

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden fanns anmälda.

§ 20.

Stämman avslutas
Mötesordföranden Susanne Svensson tackade stämman för ett väl genomfört
arbete. Hon önskade den nya styrelsen lycka till sig och lämnade över till

omvalde ordföranden, Bengt Grönblad, som tackade på sina och den nya
styrelsens vägnar för förtroendet och förklarade stämman avslutad.
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