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LÄNSBYGDERÅDEN REG SYD
Blekinge, Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Skåne.

PROTOKOLL
Fört vid årsmöte med Region Syd i Tofta Strand, Villa Vik den 9 maj 2012.

§ 1.

Stämman öppnas
Region Syds ordförande Albert Karlsson hälsade alla välkomna till
årsstämman. I sitt öppningsanförande redovisade Albert Karlsson de
område, som varit aktuella i Reg Syds verksamhet det senaste året
och då mest Landsbygdsriksdagen i Blekinge. Albert överlämande
ordet till Bengt Brönblad ordförande Länsbygderådet i Blekinge som
informerade om Landsbygdsriksdagen och att det var tredje
projektledaren Claes Becklin som nu driver projektet för Hela
Sverige ska leva. Förfrågningar har inkommit om biljetter till
Landsbygdriksdagen och förhoppningsvis kommer programmet att
läggas ut på nätet under vecka 20. Det ska även gå att köpa endags
biljett, om någon så önskar. Ingemar Karlsson Länsbygderådet
Jönköping informerade om att Länbygderådet Jönköping sökt medel
från Länsstyrelsen för att deltaga i Landsbygdsriksdagen. Väntar på
svar. Bo Lönnqvist informerade om att Länsbygderådet i Kalmar län
erhållit bidrag från Länsstyrelsen för 40 deltagare till
Landsbygdsriksdagen.
Albert Karlsson 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 framkom att det fanns 9 närvarande
varav 4 röstberättigade ombud. Röstlängden förklarades därmed
fastställd. Närvaroförteckning bifogas protokollet.

§ 4.

Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för årsstämman valdes Albert Karlsson; Kronoberg.
Till sekreterare för årsmötet valdes Hjördis Clarberg, Blekinge.
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Till justerare och tillika rösträknare valdes Bo Lönnqvist, Kalmar,
och Ingemar Karlsson, Jönköping.
§5.

Verksamhetsberättelse för det gångna året.
Ordföranden föredrog rubrikerna i verksamhetsberättelsen för 2011.
Under representation tillföras Lars-Olof Sjöstedt som representant på
Emmabodakonferensen. Stämman beslöt med nämnda justering
lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till handlingarna.

§ 6.

Ekonomisk redovisning för 2011.
Ingemar Karlsson föredrog ekonomin.

§ 7.

Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen föredrogs av Ingemar Karlsson .
Stämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 8.

Fastställande av resultat och balansräkning
Stämman beslöt att fastställa föreliggande resultat- och
balansräkning.

§ 9.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
I enlighet med revisorernas förslag beslöt stämman att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§ 10.

Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust
Stämman beslöt att föreningens vinst enligt bokslut för 2011skulle
balanseras i ny räkning.

§ 11.

Verksamhetsplan och budget
Albert Karlsson redovisade styrelsens förslag till verksamhetsplan.
Stämman beslöt att under ”Styrelsen avser att”: korrigera med att
medlemmar till Region Syd är Länsbygderåd som arbetar för
landsbygdsutveckling, samt att styrelsen består av representanter för
de olika länsbygderådens styrelser av ordförande plus en till
förslagsvis vice ordförande.
Löpande budget beslutades då det är svårt att idag veta hur det blir.
Stämman beslöt godkänna planen efter nämnda justering och lägga
den till handlingarna.

§ 12.

Val till styrelsen
Albert Karlsson avsagt sig uppdraget som ordförande.
Stämman beslöt välja Bo Lönnqvist till ordförande för ett år, till vice
ordförande valdes Bengt Grönblad, till kassör valdes Ingemar
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Karlsson, till sekreterare valdes Hjördis Clarberg. Ny ledamot Ingvar
Andersson Kronoberg. Beslöts att ordförandeposten ska vara
rullande med möjlighet till förlängning.
§ 13.

Val av revisorer jämte ersättare
Till revisor valdes Anders Andersson ersättare Kenneth Petersson.

§ 14.

Beslut om arvode och ersättningar
Beslutades att respektive Länsbygderåd svarar för reseersättning och
arvode.

§ 15.

Förslag från styrelsen
Förelåg inga förslag.

§ 16.

Övrigt
Bo Lönnqvist tackar för förtroendet och ser fram mot ett bra 2012.
Hemsida diskuterades för Reg Syd. Beslutades att Emma Hagel får
uppdraget att göra en hemsida för Reg Syd. Protokoll skickas till
Emma för att läggas ut på hemsidan. Emma uppdaterar kostnader
som betalas av Reg Syd.
Bo redogjorde för gemensamt projekt i Reg Syd och att Leader
Småland sydost beviljat fem checkar om 10 000 vardera plus att
varje Länsbygderåd får tillföra 5 000 var till projektet en förstudie
om landbygdens framtidsfaktorer. Projektet är tänkt börja 11 juni
2012 och pågå fram till Landsbygdsriksdagen i september 2012. Vad
menar vi med Landsbygd, finns lite olika definitioner. Diskuteras
vidare på nästa möte med Reg Syd. I styrgruppen ingår Bo
Lönnqvist och Anders Andersson. Claes Becklin tillfrågas om
möjlighet för seminarie, i ämnet, på Landsbygdsriksdagen.
Bengt G informerade om att projekt kompetensutveckling pågår i
Blekinge. Kommunbygderåden påbörja femårsutvecklingsplan.
Fakta om in och utflyttning i kommunerna. Ett regionalt
Serviceprojekt, liknande det i Kalmar län är ett annat projekt som
ska jobbas med.
Ingemar K redogjorde för ett projekt kvinnligt företagande.
Albert K informerade om projekt lokala utvecklingsplaner, åtta
stycken, som nu är avslutat. Planer som är på gång kan nämnas
trafikverket angående infrastrukturen, lanthandelns utveckling,
datautbildning. Bo L informerade om att i Kalmar län är projekt
servicepunkter i gång på 12 orter, orter som kommunerna utser,
syftet är inflyttning. Tre till fem personer på varje ort arbetar med
projektet. Regionförbundet i Kalmar län är projektägare tillsammans
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med Länsstyrelsen och Tillväxtverket. Länsbygderådet i Kalmar län
har uppdragits att genomföra projektet som pågår fram till oktober
2013. Bredband är ett annat projekt som pågår på fyra olika ställen i
Kalmar län. Fotoprojekt, utställning och fototävling är ett projekt
som är avslutat och inlämnat till Länsstyrelsen.
Nästa styrelsemöte den 27 juni kl.12.00 på Ronneby Brunn.
§ 17.

Mötet avslutas
Ordförande Albert Karlsson förklarade mötet avslutat.

Albert Karlsson
Ordförande

Hjördis Clarberg
Sekreterare

Bo Lönnqvist
Justerare

Ingmar Karlsson
Justerare

