Länsbygderådet Blekinge Protokoll

Art: Årsstämma för Länsbygderådet
Tid: Tisdagen den 21 april 2009
Plats: Kreativum, Karlshamn
Öppning
Ordföranden Bengt Grönblad inleder Länsbygderådets årsstämma med att hälsa alla välkomna
och vänder sig särskilt till Margareta Olsson Olofströms Kommun och Gunvor Engström
landshövding i Blekinge samt Johan Boström från Hela Sverige ska leva .
Bengt Grönblad gör en kort tillbakablick på det gångna året och berättar om den verksamhet
som genomförts av Länsbygderådet i Blekinge. Han talar bland annat om kommunbygderåden
som idag finns i fyra kommuner (Sölvesborg, Olofström, Karlshamn och Ronneby) och hur de
växer sig allt starkare i arbetet för landsbygden. Bengt berättar även kort om de
projektsatsningar som Länsbygderådet i Blekinge driver och att det under året tillkommit hela
50 nya medlemmar.
Bengt Grönblad förklarar därmed stämman öppnad med ca 50 personer närvarande.

§ 2 Stämmans behöriga utlysande
Enligt stadgarna ska stämman utlysas 30 dagar innan utsatt datum. Utlysandet har skett
genom inbjudan 5 veckor innan stämman.
Beslutas
att förklara stämman i behörig ordning.

§ 3 Upprättad av förteckning om närvarande medlemmar och
fastställande av röstlängd.
En förteckning är upptecknad av samtliga närvarande medlemmar och röstlängden fastställs
till 36 st.
Beslutas

att fastställa förteckningen över 36 st röstberättigade

§ 4a) Val av ordförande för stämman
Utses Margareta Olsson till ordförande för stämman.

b) Val av sekreterare för stämman
Utses Emelie Karlsson till sekreterare för stämman.

c) Val av justerare och rösträknare
Utses Jan-Erik Ronneback och Staffan Olsson att jämte ordföranden
justera protokollet samt att vara rösträknare vid eventuell röstning.

§ 5 Styrelsens berättelse för det gångna året
Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2008 föredrages, redovisas och
godkänns av stämman.
Bilaga A

§ 6 Revisorernas berättelse
Revisor Holger Nilsson redogör för revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2008.
Revisorernas berättelse läggs till handlingarna. Bilaga B

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslutas
att fastställa resultat- och balansräkning.

§ 8 Ansvarsfrihet
Stämman beslutar enhälligt med ovan nämnda verksamhetsberättelse och revisorernas
berättelse som beslutsunderlag
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.

§ 9 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust
Förening gör en förlust på 3000 kronor för verksamhetsåret 2008 som föreslås övergå i ny
räkning.
Beslutas
att förlusten på 3000 kronor övergår i ny räkning.

§ 10 Beslut om årsavgift
Ingen årsavgift från medlemmarna har tagits tidigare.

Beslutas
att ingen årsavgift ska tas ut från medlemmarna.

§ 11 Redovisning av styrelsens beslut angående verksamhetsplan för
2009
Bengt Grönblad gör en kort genomgång av verksamhetsplanen för 2009.
Bilaga C
Beslutas
Att godkänna verksamhetsplanen för 2009.

§ 12 Beslut om arvode till styrelsen och revisorer
Det utgår idag inga arvoden till styrelsen och revisorer.
Beslutas
att Inga arvode ska utgå

§ 13 Av styrelsen hänskjutna ärenden
Inga ärenden finns att behandla.

§ 14 Beslut om stadgeändring
Ändrig har gjorts under §2 gällande Jämställdhetsstrategi. Jämställdhetsarbetet ska bedrivas
enligt Hela Sverige ska levas jämställdhetsstrategi.

Beslutas
att godkänna de nya stadgarna och de ändringar som föreslagits.

§ 15 I stadgeenlig ordning inkomna ärenden/motioner
Inga ärenden/motioner har inkommit.

§ 16 Fastställande av antal styrelseledamöter jämte ersättare
Beslutas
att antalet styrelseledamöter ska vara 13 ordinarie och 6 suppleanter.

§ 17a) Val av ordförande för ett år
Beslutas enhälligt
att utse Bengt Grönblad (omval) till ordförande

b) Val av styrelseledamöter för två år
Beslutas
att utse Hjördis Clarberg (omval), Lars Karlsson (Omval), Conny
Collin (Omval), Per-Olof Karlsson (omval) Jan-Anders Swenson
(nyval) och Stefan Österhof (nyval) till ledamöter i styrelsen.

c) Val av ersättare för ett år
Beslutas

att utse Arne Strand (omval), Börje Nilsson (omval), Claes Fykholm
(omval), Birgit Jonsson (nyval) och Mats Pålsson (omval) till ersättare i
styrelsen.

§ 18 Val av revisorer jämte ersättare för ett år
Beslutas
att utse Holger Nilsson (omval) och Tore Arnström (omval) till revisorer.
att utse Mats Nilsson (omval) till revisorssuppleant.

§ 19 Val av valberedning, fem personer (en för varje kommun)
Beslutas
att utse Dan Persson, sammakallande (omval), Ulf Johansson (omval),
Carina Olsson (omval), Per Jeppson (nyval).

§ 20 Övriga ärenden som stämman beslutar uppta till förhandling
Inga övriga ärenden finns.

§ 21 Stämman avslutas
Mötesordföranden Margareta Olsson avslutar stämman genom att tacka för visat intresse och
skickar med framtida lyckönskningar till länsbygderådet i Blekinge då hon anser föreningens
arbete vara av stor vikt för landsbygdens utveckling.
Styrelseledamoten Bengt Holm har valt att avgå och avtackas för sina tjänster inom
länsbygderådet i Blekinge.
I anslutning till stämman får deltagarna ta del av en kortare föreläsning av landshövding
Gunvor Engström inom ämnet entreprenörskap och utveckling på landsbygden.
Anders Andersson, projektledare berättar för deltagarna om projektet Blekinge utveckling i
samverkan där syftet är att göra en samlingsansökan till ESF för att kunna erbjuda kostnadsfri
kompetensutveckling för småföretag. Det genomförs just nu och tom den 30 september 2009
en förstudie för att se till behovet i länet.
Bengt Grönblad presenterar sedan kort två andra projekt som länsbygderådet i Blekinge
arbetar med, projektledarutbildning och Arena för Social Ekonomi. Det sistnämnda görs i
samverkan med HSO, Coompanion och SISU Idrottsutbildarna.

Kvällen fortsätter med att Johan Boström från Hela Sverige ska leva presenterar deras
verksamhet och vad de är arbetar med på riksnivå när det gäller landsbygdens utveckling.
Som avslutning på kvällen delas det ut pris till årets utvecklingsgrupper. Priset delas ut av
Landshövdingen i Blekinge Gunvor Engström och Länsbygderådets ordförande Bengt
Grönblad. I år tilldelas Blekingepärlor och Västra näs hamn- och byaförening utmärkelsen
som bästa utvecklingsgrupp i Blekinge.
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