1

PROTOKOLL
fört vid årsmöte med Länsbygderådet i Blekinge den 20 april 2011på Kreativum i Karlshamn
§ 1.

Stämman öppnas
Länsbygderådets ordförande Bengt Grönblad hälsade alla välkomna till
årsstämman. I sitt öppningsanförande redovisade han en del av det arbete, som
varit aktuellt för Länsbygderådet det senaste året. En stor del av arbetsuppgifterna har handlat om kompetensutvecklingsprojektet ”Blekinge Utveckling i
Samverkan” och Landsbygdsriksdagen 2012.
Bengt Grönblad förklarade stämman öppnad.

§ 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 39 närvarande
varav 20 röstberättigade ombud från medlemsföreningarna. Röstlängden förklarades därmed fastställd. Närvaroförteckningen bifogas protokollet.

§ 4.

Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för årsstämman valdes Mats Johansson.
Till sekreterare för årsmötet valdes Jan Sonesson.
Till justerare och tillika rösträknare valdes Jan-Erik Ronneback och
Lars Karlsson.

§ 5.

Styrelsens berättelse för det gångna året
Ordföranden föredrog rubrikerna i verksamhetsberättelsen för 2010. Stämman
beslöt att lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.

§ 6.

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Holger Nilsson. Stämman beslöt att
lägga revisionsberättelsen med godkännande till handlingarna.

§ 7.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslöt att fastställa föreligande resultat- och balansräkning.
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§ 8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas förslag beslöt stämman att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

§ 9.

Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust
Stämman beslöt att föreningens vinst enligt bokslut för 2010 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.

§ 11.

Redovisning av styrelsens beslut angående verksamhetsplan för 2011
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.
b) Ledamot Lars Karlsson på två år, omval, Mimmi Fager på två år, nyval, Per
Nilsson på ett år, fyllnadsval samt Hjördis Clarberg, Per-Olof Karlsson, Stefan
Österhof och Jan-Anders Swensson, samtliga på två år, omval.
Ledamöterna Anders Pettersson, Anders Andersson, Hans Gustavsson, Ella
Buhre och Jan Sonesson kvarstår på ett år.
c) Ersättare Claes Frykholm, Arne Strand, Börje Nilsson, Mats Pålsson, Birgit
Johnsson, Stefan Lundin på ett år, samtliga omval.

§ 17.

Val av revisorer jämte ersättare för ett år
Till revisorer valdes Holger Nilsson och Thore Arnström samt till ersättare Mats
Nilsson, samtliga omval.
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§ 18.

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

§ 19.

Övriga ärenden
Inga övriga ärenden togs upp till behandling
Före avslutningen fick gästerna ordet.
Mats Johansson, stämmans mötesordförande, är tillika ordförande för Region
Blekinge. Han talade om regionens ansvar och verksamhetsområden samt
fördelningen av arbetsuppgifter gentemot övriga regionala instanser som
Länsstyrelsen och Landstinget.
Viktiga uppgifter för regionen är att arbeta med utvecklingsfrågor både regionalt
och i EU-perspektiv och att bilda partnerskap för olika uppgifter. Kollektivtrafiken är ett särskilt viktigt arbetsområde för regionen eftersom det har så stor
betydelse för medborgarna i allmänhet och för näringslivet.
Beträffande en kommande regionutvidgning menade Mats Johansson att denna
förutsätter samverkan med Skåne för Blekinges del.
Ulf Pettersson från SISU Idrottsutbildarna talade om ett kommande samverkansprojekt mellan SISU, Blekinge Fotbollsförbund och Länsbygderådet. Projektet
syftar till att skapa samverkan på landsbygden mellan utvecklingsgrupper och
idrottsföreningar genom att bygga allianser och arbeta tillsammans i projekt och
bygdeutvecklingsplaner.
Karl-Erik Nilsson, ordförande i Hela Sverige Ska Leva (HSSL), var näste talare.
Han inledde med att presentera sig själv och organisationen HSSL med dess
styrelse och kansli.
Prioriterade områden i verksamheten är:
* ”Hållbara bygder” som bland annat behandlar lokal service, omställning och
integration.
* Mobilisering och organisationsutveckling”
* ”Stigfinnare” – stimulans till medlemmar i utvecklingsarbetet.
För närvarande har arbetet med Landsbygdsriksdagen 2012 också hög prioritet i
organisationens verksamhet.
Karl-Erik Nilsson utvecklade också en del av informationen om omställningsarbetet som pågår genom Omställning Sverige, som har sin grund i Transition
Network och tankarna om lokala omställningsplaner inom ”Hållbara bygder”.
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Priset för bästa utvecklingsgrupp under året hade tilldelats
Svängsta Samhällsförening med motiveringen:
En aktiv drivande samhällsförening med 750 medl som arbetat med
- att skapa en ny ”levande” hemsida
- ett uppsnyggat centrum
- ett välkomnande Svängsta
- nytt infoblad till alla hushåll
- en attraktiv idrottsplats med konstgräs på tennisbanan
- att verka för en utveckling av aktiviteter runt natur o fiske
- att bevara bank, bibliotek och distriktsköterskemottagning
- samverkan mellan föreningarna i Svängsta.
- att hålla ABU-museet öppet året om
- Halda uppfinnarhistoriskt centrum, där uppfinningar från hela Sverige tillbaka i
tiden ska presenteras.
Karl-Erik Nilsson delade ut priset på 5000 kr till representanter för föreningen.
Bengt Grönblad avtackade Staffan Olsson, LUKA, som lämnade styrelsen i och
med årsstämman.
§ 20.

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

Mats Johansson
Mötesordförande

Jan Sonesson
Sekreterare

Bengt Grönblad
Ordförande Länsbygderådet

Jan-Erik Ronneback
Justerare

Lars Karlsson
Justerare

