PROTOKOLL
fört vid årsmöte med Länsbygderådet Blekinge den 6 april 2016
Plats:
Äggaboden, Gärestad, Ronneby
§ 1.

Stämmans öppnande
Ordförande Bengt Grönblad gjorde en kort återblick på det gångna året, hälsade
alla välkomna och vände sig särskilt till kommunalrådet I Ronneby Roger
Fredriksson. Ordföranden tackade samarbetspartnerna under året bl a länets
kommunbygderåd, Compagnion och SISU. Ordföranden riktade ett speciellt
tack till värdparet på Äggaboden Peter och Anna-Lena Fransson för en mycket
delikat Blekingetallrik. Därefter förklarade Bengt Grönblad stämman öppnad.

§ 2.

Fråga om stämmans behöriga utlysande
Kallelse till årsmötet har publicerats på hemsidan och 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 Roger Fredriksson
b) Till sekreterare för stämman valdes Marie-Louise Svensson
c) Till justerare tillika rösträknare valdes Lars Åkesson och Siv Henriksson..

§ 4.

§ 5.

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

§ 6.

Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse föredrogs av revisorn Per-Ola Frisell 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 beslöt stämman att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

§ 9.

Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust
Beslutade stämman att föra resultatet för 2015 i ny räkning.

§ 10.

Beslut om årsavgift
Beslöts om oförändrad avgift, d v s medlemmarna betalar ingen avgift.

§ 11.

Verksamhetsplan och budget för år 2016
Mötesordföranden föredrog förslag till verksamhetsplan och budget för 2016.
Stämman godkände båda dokumenten.

§ 12.

Beslut om arvoden till styrelse och revisorer
Stämman beslutade att inga arvoden ska utgå till styrelse och revisorer. Tidigare
beslutade ersättningar, dvs ersättning för direkta uppdrag är 1000 kronor för
heldag/500 kronor för halvdag och milersättning på 18:50/mil.

§ 13.

Av styrelsen hänskjuten fråga
Förelåg inga frågor.

§ 14.

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

§ 15.

Fastställande av antal styrelseledamöter jämte ersättare
Valberedningen föreslår 13 ordinarie 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, Lyckeby
Marie-Louise Svensson, Holmsjö,
Anders Pettersson, Johannishus
Hans Gustavsson, Torhamn
Marianne Westerberg, Karlshamn
Olof Nyström , Skälmershult
fyllnadsval på ett år
Emelie Pilthammar, Hällevik
Stämman godkände samtliga val.
Kvarstående i styrelsen på ytterligare ett år är
Hjördis Clarberg, Sölvesborg
Mats Paulsson, Eringsboda
Jan-Anders Swenson, Johannishus
Jan-Erik Ronneback, Backaryd
Lars Åkesson, Kyrkhult
c) Till ersättare på ett år föreslog valberedningen
Gunda Jeppsson, Kyrkhult
Cecilia Roth, Fågelmara
Hans Nilsson, Åryd
Sven Strandberg, Hallabro

Stämman godkände valberedningens förslag.
§ 17.

Val av revisorer jämte ersättare
Till ordinarie revisorer på ett år föreslår valberedningen omval av
Holger Nilsson, Karlshamn och Per-Ola Frisell, Karlskrona samt som ersättare
Ingvar Albinsson, Norje.
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 18.

Val av valberedning (fem personer en från var kommun)
Omval föreslogs av
Per Jeppsson, Olofström, sammankallande.
Dan Persson, Karlskrona
Tommy Kalmteg, Ronneby
Stämman beslutade i enlighet med förslagen. Stämman gav också i uppdrag till
kommunbygderåden i Sölvesborg och Karlshamn att ta fram en medlem var att
ingå i valberedningen.

§ 19.

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden fanns anmälda.

§ 20.

Stämman avslutas
Mötesordföranden Roger Fredriksson tackade stämman för ett väl genomfört
arbete. Han 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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