Hillsands Byalag

2019-03-11

sid 1(5)

Årsmötesprotokoll Hillsands Byalag
Tid:
Plats:

10 mars 2019, klockan 12.00
Hos Kerstin & Benny Olsson, Hillsand

Närvarande:
Ingegerd Hoff Lindahl, Stefan Sandberg, Susanne Kärnlund, Lina Esmerald Bostedt, Margit Hillheim,
Lena Olsson, Mikaela Axelsson, Jan Hammar, Maud Nilsson, Mats Lindahl, Marlene Hammar, Kerstin
Olsson, Benny Olsson, Karin Sandberg, Ann-Marie Hillheim.

1. Mötets öppnande
Ordinarie ordförande hade förhinder att delta vid årsmötet. Vice ordförande hälsar alla
välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
2. Mötets utlysande
Årsmötet anser att mötet har utlysts i laga ordning.
3. Fastställande av dagordning
Årsmötet godkänner och fastställer den föreslagna dagordningen.
4. Val av mötesfunktionärer
Årsmötet utser Susanne Kärnlund till mötesordförande och Stefan Sandberg till sekreterare.
5. Val av justerare
Årsmötet utser Maud Nilsson och Ann-Marie Hillheim till justerare
6. Verksamhetsberättelse för 2018
Sekreteraren läser upp verksamhetsberättelsen för 2018 (bilaga).
7. Ekonomisk berättelse
Kassören redovisar föreningens räkenskaper för 2018 samt delger mötet det aktuella
resultatet. I enlighet med uppdraget levererar föreningen ett stabilt plusresultat.
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8. Revisionsberättelse
Ann-Marie Hillheim delger årsmötet 2018-års revisionsberättelse (bilaga).
9. Ansvarsfrihet för tid som revisionen avser
Mötet godkänner revisionen och ger ansvarsfrihet till styrelsen.
10. Val av styrelse och övriga befattningshavare
Valberedningen redovisar sitt förslag enligt nedan:
Ordförande, Ingegerd Hoff Lindahl
Vice ordförande, Margit Hillheim
Sekreterare, Stefan Sandberg
Vice sekreterare, Maud Nilsson
Kassör, Susanne Kärnlund
Suppleant, Kerstin Olsson
Suppleant, Ann-Marie Hillheim

Omval 2 år (2019-2021)
Nyval 1år (2019-2020)
1 år kvar (2018-2020)
Omval 2 år (2019-2021)
Omval 2 år (2019-2021)
1 år kvar (2018-2020)
Omval 2 år (2019-2021)

Vaktmästare, Lars-Erik Nilsson
Vaktmästare, Benny Olsson

Omval 2 år (2019-2021)
1 år kvar (2018-2020)

Valberedning, Karin Sandberg
Valberedning, Gunwor Persson

Omval 1 år (2019-2020)
Omval 1 år (2019-2020)

Årsmötet fastställer valberedningens förslag.
11. Val av revisor och revisorssuppleant
Revisor, Lina Esmerald Bostedt
Revisor, Mikaela Axelsson

Nyval 2 år (2019-2021)
Nyval 1 år (2019-2020)

Valberedningsförslag fastställs av årsmötet.
12. Val av firmatecknare
Mötet fastställer att ordföranden och kassören, var för sig, skall utgöra föreningens
firmatecknare.
13. Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet fastställer medlemsavgiften till 100 kr för enskild person och 250 kr för
familjemedlemskap under 2019.
14. Behandling av förslag som har väckts av styrelsen
Årsmötet beslutar att avtacka den avgående ordföranden, enligt stående tradition, med
blomma och presentkort (värde 500 kr). Kassören uppdras av årsmötet, att införskaffa och
att föreslå ett lämpligt tillfälle för överlämning av avtackningsgåvan.
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15. Behandling av förslag som har inlämnats till styrelsen
Inga förslag har inkommit.
16. Övriga ärenden
a) Stadgeförändring
Årsmötet diskuterar behovet av att göra en förändring och justering i föreningsstadgan
(2016, uppdaterad inför årsmötet 2016). I förseningsstadgans paragraf 5 avhandlas vem
som äger rösträtt i föreningen. Liggande skrivning anger att Rösträtt innehar den person
som löst ett medlemskort för nästkommande år. Årsmötet anser att rösträtt endast skall
medges till medlem med avlagd medlemsavgift för nästkommande år och som är
fastighetsägare i Hillsand. Avsteg från detta skall kunna tas efter ett majoritetsbeslut vid
ett årsmöte, t ex för en styrelsemedlem boende på annan ort eller till annan person som
föreningen anser skall äga rösträtt. Då denna fråga har lyfts vid tidigare årsmöten och en
majoritet återigen bifaller förslaget, uppdrar årsmötet till styrelsen att uppdatera
föreningsstadgan i enlighet med årsmötesbeslutet.
b) Avstyckning av samfälligheten
Styrelsen informerar årsmötet om handlingsläget avseende den planerade avstyckningen
av samfälligheten S:2. Oklarheter råder avseende andelsägandet i samfälligheten.
Holmens Bruk AB hävdar ett ägande motsvarande 98,7% och i detta kräver de en
ansenlig ersättning för marken vid en avstyckning. Styrelsen bereder fortsatt ärendet.
c) Ombyggnation av Bygdegården
Årsmötet diskuterar de liggande ombyggnadsplanerna av bygdegården. Årsmötet
beslutar att den planerade tillbyggnaden av en handikappanpassad vattentoalett (RWC)
skall genomföras enligt plan. Den föreslagna flytten av scenen, till förmån för en mer
funktionell serveringsdel, skjuts tillsvidare på framtiden. Oklarheter avseende kostnader
och eventuell dold eldragning ligger till grund till årsmötets beslut avseende scenflytten.
17. Övriga frågor
a) Marknadsföring
Margit Hillheim upplyser årsmötet om att datum för kommande sommarcaféer saknas i
kommunens digitala kommunalmanacka. Margit föreslår också att föreningens webbdomän (länk till byns hemsida) bör framgå på Flata.net. Årsmötet uppdrar till
sekreteraren att kontakta kommunens webb-administratör och de ansvariga för
flata.net, i syfte att säkerställa att denna information läggs till.
b) Aktivitetsplan 2019
Årsmötet delges den publika aktivitetsplaneringen för 2019 enligt nedan:
 21 juni, traditionellt midsommarfirande
 12 juli, sommarcafé
 26 juli, sommarcafé
 9 augusti, sommarcafé
 7 december, julpysseldag i bygdegården
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c) Aktivitetsgrupp 2019
Årsmötet utser en ny aktivitetsgrupp. I gruppen ingår Margit Hillheim, Maud Nilsson,
Lena Olsson, Susanne Kärnlund, Kerstin Olsson, Karin Sandberg och Marlene Hammar.
d) Information och dokumentation
Årsmötet fastställer att både årsmötesprotokollet och verksamhetsberättelsen skall
läggas upp på hemsidan. Uppgiften åläggs sekreteraren.
18. Mötets avslutande
Mötesordföranden tackar för förtroendet, avslutar mötet och återlämnar ordförandeskapet
till föreningens nyvalda ordförande.
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___________________
Ingegerd Hoff Lindahl
Ordförande

Protokollet fört av

Protokollet justerat av

Protokollet justerat av

___________________
Stefan Sandberg
Sekreterare

___________________
Maud Nilsson
Justerare

___________________
Ann-Marie Hillheim
Justerare
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Bilaga till årsmötesprotokoll 2019

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2018 - Hillsands Byalag
Beskrivning av genomförd verksamhet under 2018
Årets första aktivitet genomfördes den sista april. Ett tiotal personer samlades vid byns brasa och
fikade. Ungefärlig fördelning av gäster: 5 män och 5 kvinnor.
En dag i maj ställde åtta kvinnor och fyra män upp för den traditionella städdagen vid Bygdegården.
Det städades och putsades både inomhus och utomhus.
I god tradition ordnade byn ett publikt midsommarfirande på bygdegården den 22 juni. Ett nittiotal
gäster dansade runt midsommarstången, köpte lotter och fikade. Åke Hagström stod för det
musikaliska innehållet. Fördelning av gäster: 27 män, 33 kvinnor, 18 pojkar och 12 flickor.
Under sommaren genomfördes tre sommarcaféer på bygdegården.
Säsongens första café genomfördes den 13 juli med cirka 130 besökare. Kjell Holmgren och Matti
Modigh stod för underhållningen. Fördelning av gäster: 52 män, 65 kvinnor, 7 pojkar och 7 flickor.
Det andra caféet genomfördes den 27 juli med cirka 120 besökare. Åke Hagström stod för
underhållningen. Det var planerat att bjuda på grillat på detta café, men det totala eldningsförbudet i
länet tvingade fram en snabb menyförändring. Fördelning av gäster: 54 män, 60 kvinnor, 6 pojkar och
4 flickor.
Årets sista café genomfördes den 10 augusti med cirka 85 besökare. Caféet genomfördes utan
underhållning. Fördelning av gäster: 30 män, 48 kvinnor, 3 pojkar och 4 flickor.
Den 1 september genomfördes årets surströmmingshippa i bygdegården. Kjell Holmgren och Tommy
Strömqvist stod för dansmusiken. Föreningen Dans för alla ordnade en busstransport till Hillsand från
Strömsund. Åttiofem personer åt och dansade. Fördelning av gäster: 38 män, 37 kvinnor, 5 pojkar
och 5 flickor.
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Årets aktiviteter avslutades med en pysseldag i Hillsands bygdegård den 8 december. Åttiotre
personer pysslade, åt skinkstutar och drack saftglögg. Fördelning av gäster: 20 män, 27 kvinnor, 16
pojkar och 20 flickor.
I övrigt har det under det gångna året skett ett antal större händelser i byn – både positiva och några
mycket tråkiga.
Under 2018 avled fyra Hillsandsbor. De trogna styrelsemedlemmarna Tage Zakrisson och Marianne
Lundgren samt byborna Gunnar Larshow och Halvard Holmgren gick bort under året. Saknaden är
stor.
Byalagets liggande bud i försäljningen av Hillsands kapell kom till slut till korta. Strömsunds pastorat
valde att sälja kapellet till privatpersoner från södra Sverige. Den nya ägaren avser att bedriva turismoch konstverksamhet i kapellet. Styrelsen ser positivt på detta och strävar efter ett gott framtida
samarbete.
Utvecklingen av Hillsands Bygdegård tog verkligen fart under 2018.
En ny entrédörr installerades på bygdegården, anläggningen kopplades in på byns gemensamma
vattensystem och arbetet med installationen av vägbelysning till bygdegården slutfördes.
Styrelsen påbörjade planering och projektering, för en kommande grävning och installation av en
godkänd avloppsanläggning till bygdegården. Till detta planeras en tillbyggnad av vattentoalett i
bygdegården.
Under det gångna året har styrelsen drivit processen med en avstyckning av samfälligheten S:2. Detta
arbete fortgår alltjämt, då oklarheter råder avseende andelsägandet.
Bygdegården har utöver ovanstående redogörelse även varit uthyrd till en privat aktivitet.

Hillsand den 3 mars 2019

Stefan Sandberg
Sekreterare

