Åsele Byaråds Årsmöte 2013-03-21
Plats: Kaffestugan på hembygdsområdet i Åsele
Närvarande: Stig Hällestrand, Agneta Nordin, Vivi-Anne Bäcklund, Raquel Johansson, Ulf Mattsson,
Karin Scherdin, Monica Roos, Stefan Åhlin, Sonja Åhlin, Gunilla Andersson, Sven-Gunnar Håkansson,
Carina Nilsson
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.
§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare
Stig Hällestrand väljs till ordförande och Raquel Johansson väljs till sekreterare.
§ 3 Fastställande av röstlängd
Röstlängden fastställs om det blir nödvändigt under kvällen, en röst per närvarande
medlemsförening
§ 4 Val av protokollsjusterare
Sven-Gunnar Håkansson och Ulf Mattsson väljs till rösträknare och protokolljusterare
§ 5 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Mötet har blivit utlysts i Åselenytt och Åsele.nu samt Byaportalen. Årsmötet konstaterade att mötet
utannonserats enligt stadgarna.
§ 6 Godkännande av verksamhetsberättelse
Stig läste upp verksamhetsberättelsen. Två medlemsmöten och sju styrelsemöten har hållits under
verksamhetsåret. Mötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
§ 7 Fastställande av resultat och balansräkning samt revisorsberättelse
Karin Scherdin föredrog föreningens ekonomi. Bannerförsäljning har skett till en summa av 16.500:Resultat- och balansräkning genomgicks. Årets vinst blev 4.828:-. F. n. är de totala tillgångarna för
Byarådet 15.947,40. Revisorernas berättelse lästes igenom. Båda rapporterna lades till handlingarna.
§ 8 Fråga om Styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beslutade ge styrelsen ge ansvarsfrihet för året.
§ 9 Fastställande av medlemsavgift
Mötet beslöt att ingen medlemsavgift skall tas ut för året.
§ 10 Val av:
Ordinarie ledamot på två(2013-2014) år: Sven Gunnar Håkansson
Ordinarie ledamot på två(2013-2014) år: Mikael Gavelin
Ordinarie ledamot på ett (2013) år, Fyllnadsval: Carina Nilsson
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Suppleant på ett (2013) år: Agneta Nordin
Suppleant på ett (2013) år: Vivi-Anne Bäcklund
Revisorer: Omval av Anly Jonsson och Lars-Olov Sahlbjörk. Omval av Mats Ottosson som
revisorssuppleant.
Valberedning: Omval av Gunnel Linne och Berith Oderståhl.
F ö kvarstår följande ledamöter i styrelsen.
Ordinarie ledamot, Kassör: Karin Scherdin (2013)
Ordinarie ledamot, Sekreterare: Raquel Johansson (2013)
Ordinarie ledamot: Fredrikas Framtid (2013). Fredrikas Framtid har aviserat svårigheter att fylla sin
plats då många kommer att flytta från kommunen. Beslöts att den nya styrelsen vidtalar
Fredrikaborna att försöka hitta en person att fylla posten i styrelsen.

§ 11 Val av ledamot till Länsbygderådet
Beslöts att styrelsen utser ledamot till Länsbygderådet.
§ 12 Övrigt
Carina Nilsson berättade om en planerad aktivitetsdag under sommaren 2013. www.Lundagard.fi
har varit inspirationskällan. Föreslagen tid 9-11 Augusti. Möte den 10 juni på kulturhuset med
intresserade byar.
Monica Roos berättade om inomkommunal trafik. Hon ville ha en diskussion om var de befintliga
busskurerna skall stå i framtiden. Trafiken kostar för kommunen ca 5.8 miljoner per år. I det ingår all
form av trafik (ringbil, skolbuss, skoltaxi,o s v). Fr o m 2014 kommer en ny variant av inomkommunal
trafik att införas – Ringbilar. Dessa kan efterfrågas från alla orter i kommunen.
Ordföranden tackade för presentationerna och förklarade mötet avslutat.
Därefter följde en visning av byarummet och en trevlig fikastund.
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