PROTOKOLL
fört vid årsstämma med Länsbygderådet Blekinge den 25 juni 2020 kl 19.00
Plats:
Ronneby Brunnshotell, Ronneby

§ 1.

Stämmans öppnande
Ordförande Bengt Grönblad hälsade alla välkomna till denna årsstämman som
sker med både fysisk och digital medverkan. Coronapandemin har gjort att
årsmötet flyttats fram till dagens datum och sker per telefon och i lokal med
betryggande avstånd mellan deltagarna i enlighet med Folkhälsomyndighetens
direktiv.

§ 2.

Fråga om stämmans behöriga utlysande
Kallelse till årsmötet den 27 mars 2020 har publicerats på hemsidan och har
sänts ut till medlemsorganisationerna i enlighet med vad stadgarna föreskriver.
Därefter har stämmans datum flyttats fram och ändringen har skickats ut på
samma sätt som den första kallelsen. Stämman godkände förfarandet och
förklarade stämman behörigen utlyst.

§ 3.

Upprättande av förteckning om närvarande medlemmar och fastställande
av röstlängd
Deltagarna i stämman har noterats, 11 st, vid uppkoppling via telefon och
genom närvaro, vilket godkändes av stämman.

§ 4.

Val av ordförande för stämman, sekreterare och två justeringsmän tillika
rösträknare
a) Till ordförande för stämman valdes Bengt Grönblad
b) Till sekreterare för stämman valdes Marie-Louise Svensson
c) Till justerare tillika rösträknare valdes Tommy Kalmteg och Karoline
Mattsson.

§ 5.

Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
Mötesordföranden föredrog styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2019.
Stämman godkände styrelsens verksamhetsberättelse, vars upplägg är fastställt
av Länsbygderådets riksorganisation Hela Sverige Ska Leva.

§ 6.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Kassören Anders Andersson redogjorde för den ekonomiska situationen.
Stämman beslutade därefter att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 7.

Revisionsberättelse
Revisorernas berättelse föredrogs av sekreterare Marie-Louise Svensson då
ingen av revisorerna var på plats, och lades till handlingarna.

§ 8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas förslag beslöt stämman att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

§ 9.

Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust
Stämman beslutade att föra resultatet för 2019 i ny räkning.

§ 10.

Beslut om årsavgift
Stämman beslutade att ingen medlemsavgift ska tas ut.

§ 11.

Verksamhetsplan för år 2020
Ordföranden föredrog förslag till verksamhetsplan för 2020.
Stämman godkände verksamhetsplanen.

§ 12

Beslut om arvoden till styrelse och revisorer
Stämman beslutade att inga fasta arvoden ska utgå till styrelse och revisorer.
Milersättning för resor till och från möten samt vid uppdrag är 18:50. Tidigare
beslutade ersättningar, dvs ersättning för direkta uppdrag är 1000 kronor för
heldag och 500 kronor för halvdag.

§ 13

Budget för 2020
Kassören föredrog budgeten, vilken godkändes av stämman.

§ 14.

Av styrelsen hänskjuten fråga
Förelåg inga frågor.

§ 15.

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

§ 16.

Fastställande av antal styrelseledamöter jämte ersättare
Valberedningen föreslår 13 ordinarie ledamöter samt 5 suppleanter, vilket
stämman godkände. En suppleantplats är vakant och styrelsen får i uppdrag att
ta fram en kandidat snarast för resten av verksamhetsåret.

§ 17.

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
Olof Nyström, Skälmershult
Karoline Mattsson, Asarum
Nyval på två år av
Marco Gustavsson Mörrum
Gunda Jeppsson, Kyrkhult
Stämman godkände samtliga val.
Kvarstående i styrelsen på ytterligare ett år är
Hjördis Clarberg, Sölvesborg
Jan-Erik Ronneback, Backaryd

Lars Åkesson, Kyrkhult
Kerstin Magnér, Hjortahammar
Helena Carlberg Andersson, Johannishus
Thomas Yngvesson, Norje
c) Till ersättare på ett år föreslog valberedningen val av
Hans Nilsson, Åryd
Linda Eskilsson, Trensum
Bo Jerker Olsson, Sölvesborg
Anders Ohlsson, Holmsjö
En plats återstår av besätta, vilket styrelsen har fått i uppdrag att verkställa.
Stämman godkände valberedningens förslag.
§ 18.

Val av revisorer jämte ersättare
Till ordinarie revisorer på ett år föreslår valberedningen omval av
Per-Ola Frisell, Karlskrona och Thomas Håkansson, Bräkne-Hoby.
Som ersättare föreslås Göran Åström, Guövik
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag.

§ 19.

Val av valberedning (fem personer, en från varje kommun)
Omval föreslogs av
Per Jeppsson, Olofström, sammankallande.
Tommy Kalmteg, Ronneby
Hans Nilsson, Karlshamn
Dan Persson, Karlskrona
KBR Sölvesborg får i uppdrag att ta fram en kandidat till valberedningen.
Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

§ 20.

Övriga ärenden som stämman beslutar uppta till beslut
Inga ärenden fanns att ta upp.

§ 21.

Stämman avslutas
Bengt Grönblad tackade på sina och den nya styrelsens vägnar för förtroendet
och förklarade stämman avslutad.
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