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Årsmöte Åsele Bygderåd
Datum:

2015-03-24

Plats:

Kaffestugan, Hembygdsområdet

Deltagare:

Raquel Johansson, Linnea Lindberg, Sven-Gunnar Håkansson, Axel Linné,
Gunnel Linné, Anna-Stina Uddeby, Stefan Åhlin, Jenny Lundkvist

§ 1 Mötets öppnande
Raquel Johansson öppnade mötet.
§ 2 Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare
Som mötesordförande valdes Gunnel Linné, till sekreterare Sven-Gunnar Håkansson samt till
justerare Linnea Lindberg och Jenny Lundkvist.
§ 3 Fastställande av kallelse och dagordning
Mötet godkände kallelsen och dagordningen fastställdes.
§ 4 Fastställande av röstlängd
Alla åtta närvarande var röstberättigade.
§ 5 Verksamhetsberättelsen för 2014
Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna
§ 6 Resultat- och balansräkning samt revisionsberättelsen
Resultat- och balansräkning föredrogs och lades till handlingarna. Intäkterna från försäljning
av banner på hemsidan var 10 800 kr och årets vinst blev 567 kr. Utgående balans är 11 522
kr.
Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
§ 7 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
§ 8 Medlemsmotioner
Inga medlemsmotioner hade inkommit
§ 9 Förslag från styrelsen
a) Ändring av föreningens namn. Mötet beslutade att ändra namn till Åsele Bygderåd
b) Medlemsavgift. Ingen medlemsavgift debiteras för 2015.
c) Ersättning och arvoden. Inga arvoden utgår men däremot ersättning för verifierade
kostnader och reseersättning 18,50 kr/mil.
d) Verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplanen för 2015 föredrogs och
diskuterades. Budget för 2015 uppdras åt styrelsen att utforma med hänsyn till
verksamhetsplanen.
§ 10 Val av styrelse
a) Antal ledamöter i styrelsen fastställdes till 5 ordinarie och 2 suppleanter.
b) Till styrelseordförande på 1 år valdes Raquel Johansson
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Mikael Ågren valdes 2014 till ledamot på 2 år varför han har 1 år kvar
Karin Scherdin valdes till kassör på 1 år
Jenny Lundkvist och Henrik Hellgren valdes till ledamöter på 2 år
Till suppleanter på 1 år valdes Ingvar Lindberg och Linnea Lindberg.

§ 11 Val av revisorer
Till revisorer valdes Anly johansson och Lars-Olov Sahlbjörk med suppleant Mats Ottosson.
§ 12 Val av valberedning
Ingen valberedning valdes och mötet uppdrog åt styrelsen att antingen själva fungera som
valberedning eller uppdra åt några föreningsmedlemmar att vara valberedning.
§ 13 Val av representant till Hela Sverige Ska Leva Västerbotten
Raquel Johansson valdes som representant till HSSL Västerbotten.
§ 14 Information
- Raquel Johansson informerade om att Länsbygderådet har bytt namn till Hela Sverige Ska
Leva (HSSL) Västerbotten. Ny ordförande är Lars Westerlund och från senaste mötet på
Granö Beckasin informerades om kulturprojekt och omställningsprojekt till ett hållbart
Sverige.
- Jenny Lundkvist informerade om kurs som SLU anordnat med titeln Lärande i utveckling
som hon och Raquel Johansson gått under 2014. Kursen har gett ett stort kontaktnät och en
insikt om att lokal utveckling måste bygga på det lokala engagemanget hos
kommuninvånarna.
- Gunnel och Axel Linné tar upp frågan om utebliven lördagstidning i byarna. Axel har efter
förhandlingar med VK ordnat så att Östernoret kan få sin lördagstidning.
§ 15 Mötet avslutas
Mötet avslutades och Raquel Johansson tackade avgående styrelseledamöter och
årsmötesordförande med en blomma.

Gunnel Linné

Sven-Gunnar Håkansson

Mötesordförande

Mötessekreterare.

Linnea Lindberg

Jenny Lundkvist

Justerare

Justerare
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