PROTOKOLL
fört vid årsstämma med Länsbygderådet Blekinge den 24 april 2018
Plats:
Kulturcentrum, Ronneby
§ 1.

Stämmans öppnande
Ordförande Bengt Grönblad hälsade alla välkomna och påtalade vikten av att
delta i årsstämmor. Årsstämman är föreningens beslutande organ och grunden
för att demokrati upprätthålls.
Ordföranden beskriver Länsbygderådets verksamhet i korthet. Verksamheten är
helt opolitisk och arbetar för landsbygdens utveckling inom alla områden. Den
nya loggan Hela Sverige presenterades. Ordföranden berörde kort arbetet som
genomförts under 2017. Närmare information kommer i samband med
föredragning av verksamhetsberättelsen.
Ordföranden tackade stämmodeltagarna för deras engagemang i stort och smått
för att hålla landsbygden levande och förklarade stämman öppnad.

§ 2.

Fråga om stämmans behöriga utlysande
Kallelse till årsmötet har publicerats på hemsidan och har 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, 48 st, har prickats av vid ankomsten vilket godkändes av
stämman.

§ 4.

Val av ordförande för stämman, sekreterare och två justeringsmän tillika
rösträknare
a) Till ordförande för stämman valdes Staffan Olsson
b) Till sekreterare för stämman valdes Marie-Louise Svensson
c) Till justerare tillika rösträknare valdes Jan-Erik Ronneback och Jan-Anders
Swenson.

§ 5.

Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret
Mötesordföranden föredrog styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2017.
Noterades en dubbelskrivning av ordet inte under rubriken Projekt, fjärde
stycket. Förslag från stämman om att ledamöternas hemort ska skrivas till under
respektive namn. Förslaget lämnas till den nya styrelsen inför 2018 års
redovisning. Stämman godkände handlingarna.

§ 6.

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

§ 7.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Kassören Anders Andersson redogjorde för den ekonomiska situationen.
Stämman uttryckte önskemål om att resultat- och balansräkningen bifogas
övriga stämmohandlingar inför nästa årsmöte. Noteras till protokollet och

överlämnas till den nya styrelsen att efterleva. Stämman beslutade därefter att
fastställa resultat- och balansräkning.
§ 8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas förslag beslöt stämman att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 9.

Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust
Stämman beslutade att föra resultatet för 2017 i ny räkning.

§ 10.

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

§ 11.

Verksamhetsplan för år 2018
Ordföranden föredrog förslag till verksamhetsplan för 2018. Anders Andersson
redogjorde för pågående projekt i planen
1. Servicepunkter. Anders redogjorde för de olika turerna i processen med att
söka projekt på Tillväxtverket och beskrev samtidigt vad begreppet
Servicepunkter står för. Det har varit trögt att komma igång. I dag pågår
kompletteringsarbete i Kyrkhult och i Norje och görs av föreningarna.
2. Blutsam. Kompetensutveckling för småföretagare på landsbygden i
Blekinge. 55 företag ingår i projektet som berör 255 personer.
Verksamheten är i full gång och flera utbildningar pågår.
3. Projektverkstaden. Projekt med stöd av SydostLeader som går ut på att
utbilda och inspirera personer i länet till att kunna söka projekt men även att
genomföra dem. Utbildningen genomförs med deltagarnas egna projektidéer
som grund och är tänkt att avslutas med en färdig projektplan.
Stämman godkände verksamhetsplanen.

§ 12a

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 och 500 kronor för halvdag samt milersättning på 18:50 kr/mil.

§ 12b

Redovisning av styrelsens beslut angående budget för 2018
Kassören föredrog budgeten, vilken godkändes av stämman.

§ 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
Olof Nyström, Skälmershult
Anders Petersson, Johannishus
Elena Perverada, Karlskrona
Marie-Louise Svensson, Holmsjö
Nyval på två år av
Monica Nobach, Svängsta
Nyval på ett år av
Kerstin Magnér, Hjortahammar
Stämman godkände samtliga val.
Kvarstående i styrelsen på ytterligare ett år är
Hjördis Clarberg, Sölvesborg
Jan-Erik Ronneback, Backaryd
Alf Ronnby, Sölvesborg
Mats Paulsson, Eringsboda
Lars Åkesson, Kyrkhult
c) Till ersättare på ett år föreslog valberedningen omval av
Gunda Jeppsson, Kyrkhult
Hans Nilsson, Åryd
Andreas Lindblad, Sölvesborg
Sven Strandberg, Hallabro
Samt nyval av
Katja Tillqvist, Mörrum
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
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag och lämnade över till
den nya styrelsen att få fram en ersättare som revisor.

§ 18.

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
Tomas Yngvesson, Sölvesborg
Stämman beslutade i enlighet med förslagen.

§ 19.

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

§ 20.

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

Staffan Olsson
Ordförande för stämman

Marie-Louise Svensson
Sekreterare

Jan-Erik Ronneback
Justerare

Jan-Anders Swenson
Justerare

Årets utvecklingsgrupp i Blekinge
Till årets utvecklingsgrupp utsågs Jämjö GoIF.
Ordförande Bengt Grönblad informerade om föreningen och de närvarande
representanterna från föreningen beskrev visioner och mål. Stämman
uppskattade det stora ideella engagemanget från föreningen och önskade lycka
till in i framtiden. Stort grattis till föreningen som belönas med diplom, 5 000
kronor och en blomma.
Information av Marco Gustafsson, ansvarig politiker i Karlshamn för
landsbygdsfrågor, om hur man hanterat bredbandsfrågan i Karlshamns
kommun.
År 2013 invigdes det första fibernätet i Ringamåla. Det har varit svårt att få
pengar till landsbygdsatsningen men vid senaste tilldelningen av statliga bidrag
fick Karlshamn nästan hela länets totalsumma för att göra en storsatsning.
Energibolaget fick i uppdrag att öka verksamheten så att 95 % av kommunens
innevånare 2020 ska ha möjlighet att få fiberuppkoppling. 5 % var ren glesbygd
och omfattade 600 fastigheter i hela kommunen. Kostnaden skulle bli 70
miljoner över normalkostnaden för Energibolaget.
För att få till stånd en politisk enighet för en landsbygdsatsning gjorde
Gustafsson en beräkning av kommunens investeringsbudget utslaget per person
och geografiskt område. Det blev tydligt att det var en snedfördelning så det
blev en politisk satsning och kommunen låter nu överskottet från övriga
kommunala bolag gå till fiberinvesteringen istället för att beskattas. På så sätt
kommer samtliga hushåll i Karlshamn 2020 att kunna erbjudas en uppkoppling.
En uppskattad information som avslutades med en frågestund.

