Åsele Byaråds Årsmöte 2014-02-24
Plats: Kaffestugan på hembygdsområdet i Åsele
Närvarande: Vivi-Ann Bäcklund, Raquel Johansson, Gunnel Linné, Karin Scherdin, Sven-Gunnar
Håkansson, Jenny Lundqvist, Anna-Stina Uddeby
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.
§ 2 Val av mötesordförande och sekreterare samt två justerare
Sven-Gunnar Håkansson väljs till mötesordförande och Raquel Johansson väljs till sekreterare. AnnaStina och Vivi-ann valdes till protokolljusterare.
§ 3 Fastställande av kallelse och dagordning
Mötet har blivit utlysts i Åselenytt och Åsele.nu. Årsmötet konstaterade att mötet utannonserats
enligt stadgarna.
Dagordning fastställs och kallelsen godkändes.
§ 4 Fastställande av röstlängd
Röstlängd om det blir nödvändigt under kvällen, en röst per närvarande medlemsförening.
§ 5 Godkännande av verksamhetsberättelse
Karin läste upp verksamhetsberättelsen. Tre medlemsmöten och fyra styrelsemöten har hållits under
verksamhetsåret. Mötet beslöt att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
§ 6 Fastställande av resultat och balansräkning samt revisorsberättelse
Karin Scherdin föredrog föreningens ekonomi. Ingen Bannerförsäljning har skett p g a diskussioner
om vad vi skall använda pengarna till. Resultat- och balansräkning genomgicks. Årets förlust blev
4.991:-. F. n. är de totala tillgångarna för Byarådet 10.995:-. För 2014 kommer Banners att faktureras
igen. Revisorernas berättelse lästes igenom. Båda rapporterna lades till handlingarna.
§ 7 Fråga om Styrelsens ansvarsfrihet
Mötet beslutade ge styrelsen ge ansvarsfrihet för året.
§ 8 Medlemsmotioner
Inga motioner har kommit in.
§ 9 Förslag från styrelsen om:
a) Medlemsavgift: Mötet beslöt att ingen medlemsavgift skall tas ut för året. Ersättning och
arvoden: Reseersättning utgår i form av 18:50:-/mil
b) Verksamhetsplan och budget
Karin föredrog styrelsens tankar kring byarådet. Varför finns vi? Skall byarådet vara kvar? Gunnel
Linné berättade om skillnaden mellan en Hembygdsförening och en Byarådsförening. Den förra
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skall vårda och bevara historien medan den senare skall arbeta för utveckling inför framtiden. En
livlig diskussion följde. Slutsatsen blev att alla enades om att status och former för byarådet
behöver förbättras. Vi borde vara ett s k ”råd” till kommunen, typ pensionärsrådet,
handikappsrådet och ungdomsrådet. Beslöts att föra frågan till kommunledningen. Byarådet
skapades på begäran av dåvarande kommunalråd på 1980-talet som en ideell förening utan egen
ekonomi. Vilken funktion skall rådet ha nu?
Verksamhetsplan och budget godkändes. Resekostnader för kursdeltagare till kursen ”Lärande
lokal utveckling” som ej täcks av Leaderprojektet ”Framtidsbygder Lappland” betalas av
Byarådet.
§ 10 Beslut av antal och val av :
En styrelseledamot kvarstår ett (2014) år: Sven-Gunnar Håkansson
Styrelseordförande på ett (2014) år: vakant
Omval av ordinarie ledamot på två(2014-2015) år: Raquel Johansson
Nyval ordinarie ledamot på ett(2014) år: Fyllnadsval: Vivi-anne Bäcklund
Nyval ordinarie ledamot på två (2014-2015) år: Mikael Ågren
Nyval ordinarie ledamot på två (2014-2015)år: vakant
Suppleant på ett (2014) år: Jenny Lundqvist
Suppleant på ett (2014) år: vakant
Revisorer: Omval av Anly Jonsson och Lars-Olov Sahlbjörk. Omval av Mats Ottosson som
revisorssuppleant.
Valberedning: Omval av Gunnel Linne och Berith Oderståhl.
§ 11 Val av ledamot till Länsbygderådet
Karin Scherdin avgår nu ur Länsbygderådet. Mötet beslöt att föreslå Jenny Lundqvist som Åseles nya
ledamot till Länsbygderådet. Gunnel Linné utsågs att ta kontakt med Länsbygderådets valberedning
med vårt förslag.
§ 12 Övrigt
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid mötesanteckningarna

Justeras

Raquel Johansson/Sekreterare

Vivi-Ann Bäcklund

Godkännes

Anna-Stina Uddeby

Sven-Gunnar Håkansson/Ordförande
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