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Årsmötesprotokoll Hillsands Byalag
Tid:
Plats:

1 mars 2020, klockan 12.00
Hos Kerstin & Benny Olsson, Hillsand

Närvarande:
Ingegerd Hoff Lindahl, Stefan Sandberg, Susanne Kärnlund, Mikaela Axelsson, Yngve Larsson, Maud
Nilsson, Mats Lindahl, Marlene Hammar, Kerstin Olsson, Benny Olsson, Ann-Marie Hillheim Nilsson
och Robert Hallström.
1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade 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 Ingegerd Hoff Lindahl (sittande) till mötesordförande och Stefan Sandberg
(sittande) till mötessekreterare.
5. Val av justerare
Årsmötet utser Susanne Kärnlund och Marlene Hammar till justerare.
6. Verksamhetsberättelse för 2019
Sekreteraren läser upp verksamhetsberättelsen för 2019 (bilaga).
7. Ekonomisk berättelse
Kassören redovisar föreningens räkenskaper för verksamhetsåret 2019. Mötet kan
konstatera att ekonomin är i balans och att föreningen uppvisar ett stabilt plusresultat för
2019. Mötet kan bland annat konstatera att intäkterna för medlemsavgifter har ökat under
2019.
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8. Revisionsberättelse
Susanne Kärnlund delger årsmötet 2019-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 Nilsson
Sekreterare, Stefan Sandberg
Vice sekreterare, Maud Nilsson
Kassör, Susanne Kärnlund
Suppleant, Kerstin Olsson
Suppleant, Ann-Marie Hillheim
Vaktmästare, Lars-Erik Nilsson
Vaktmästare, Benny Olsson
Valberedning, Maud Nilsson (sammankallande)
Valberedning, Karin Sandberg

1 år kvar (2019-2021)
Omval 2 år (2020-2022)
Omval 2 år (2020-2022)
1 år kvar (2019-2021)
1 år kvar (2019-2021)
Omval 2 år (2020-2022)
1 år kvar (2019-2021)
1 år kvar (2019-2021)
omval (2020-2022)
Nyval 1 år (2020-2021)
Omval 1 år (2020-2021)

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

1 år kvar (2019-2021)
Omval 2 år (2020-2022)

Årsmötet antar och fastställer valberedningens förslag.
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 skall kvarstå under 2020.
14. Behandling av förslag som har väckts av styrelsen
Inga förslag har inkommit.
15. Behandling av förslag som har inlämnats till styrelsen
Inga förslag har inkommit.
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16. Övriga ärenden
a) Avstyckning av samfälligheten
Årsmötet fastställer att en eventuell avstyckning av samfälligheten S:2 skjuts på
framtiden.

b) Utveckling av bygdegården
Årsmötet diskuterar hur arbetet med renovering och utveckling av bygdegården skall
fortskrida. Årsmötet beslutar att det fortsatta arbetet tillsvidare följa Benny Olssons
förslag, det vill säga att fortlöpande och i lugn takt vidta lämpliga förbättringsåtgärder
inom ramen för föreningens ekonomi och tillgången till ideell arbetskraft. Åtgärder och
återställande av golvet (där scenen tidigare stod) bör prioriteras.

c) Försäkring
Årsmötet diskuterar hur den pågående utvecklingen av bygdegården påverkar
innevarande försäkring och försäkringsvärdet. Täcker nuvarande försäkring t ex en skada
som uppstår på bygdegårdens lekplats? Maud Nilsson åtar sig att redan ut detta i dialog
med föreningens försäkringsbolag och att därefter redovisa samverkansresultatet till
styrelsen.

d) Städdag
Årsmötet uppdrar till styrelsen att utarbeta ett datum för en städdag under våren 2020.
Därtill skall styrelsen, i dialog med vaktmästarna, utarbeta ett förslag till en
byggdag/bygghelg - där frivilliga kan hjälpa till med lämpliga byggprojekt i och runt
bygdegården.

e) Aktivitetsgrupp 2020
Årsmötet föreslår att fjolårets aktivitetsgrupp får fortsatt förtroende (Margit Hillheim,
Maud Nilsson, Lena Olsson, Susanne Kärnlund, Kerstin Olsson, Karin Sandberg och
Marlene Hammar). Stefan Sandberg och Robert Hallström anmäler sig som deltagare i
aktivitetsgruppen.

f) Aktivitetsplan 2020
Årsmötet delges den publika aktivitetsplaneringen för 2020 enligt nedan:
 19 juni, traditionellt midsommarfirande
 3 juli, allsångskväll
 17 juli, sommarcafé
 31 juli, sommarcafé
Aktivitetsgruppen uppdras av Årsmötet att utarbeta eventuella andra aktiviteter under
verksamhetsåret, bland annat att ta beslut om en pysselkväll i december skall
genomföras eller ej.
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17. Övriga frågor
a) Ersättning för skoterledssladdning.

Mötet uppmärksammas på att det finns en önskan från de bybor som, ideellt och
på eget initiativ, förtjänstfullt har utfört förbättringsåtgärder på de skoterleder
som angränsar till Hillsand. Den konkreta frågeställningen är om byn, på något
sätt, kan bistå med ersättning för t ex skoterbränsle. Årsmötet anser att denna
fråga är viktig för byn, men att den bör hanteras inom ramen för sidoordnad
skoterklubb. Årsmötet avslår därmed en utbetalning.
b) Gemensam brygga

Mötet uppmärksammas på att det finns en önskan och förslag om en gemensam
brygga i anslutning till bygdegården. Årsmötet ställer sig positiva till detta, men
kan samtidigt konstatera att avsaknaden av egen sjötomt för närvarande är
begränsande. Årsmötet noterar det goda förslaget och tar med sig detta till
utvecklingsplanerna för bygdegården.
c) Information om Fiskodlingen

Mats Lindahl redovisar bakgrunden och innehållet i den gemsamma skrivelse som
byalaget, tillsammans med Hillsands VA Ekonomiska förening, i slutet av januari
2020 lämnade in till Länsstyrelsen i Jämtland, Strömsunds kommun och SWECO
ENVIRONMENT AB. Föreningarna motsätter sig ett förnyat tillstånd för
Vattudalens Fisk AB.
18. Mötets avslutande
Mötesordföranden tackar för förtroendet och avslutar mötet.

Hillsand 2020-03-12

___________________
Ingegerd Hoff Lindahl
Ordförande

Protokollet fört av

Protokollet justerat av

Protokollet justerat av

___________________
Stefan Sandberg
Sekreterare

___________________
Susanne Kärnlund
Justerare

___________________
Marlene Hammar
Justerare
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Bilaga till årsmötesprotokoll 2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2019 - Hillsands Byalag.

Beskrivning av genomförd verksamhet under 2019

Efter det ordinarie årsmötet den 10 mars 2019, har styrelsen genomfört ett antal styrelsemöten.
Bland annat den 15/9, inför ansökan av kommunala bygdemedel, inför insändandet av skrivelsen
rörande fiskodlingen samt när utvärderingen av genomförda caféaktiviteter genomfördes.
Under 2019 har de planerade byggnationerna på Hillsands Bygdegård slutförts. Bygdegården har
under året anslutit sig till byns vattendistribution, vilket medger året-runt-vatten i bygdegården. En
godkänd avloppsanläggning är grävd och installerad. En Handikappanpassad toalett färdigställdes
under hösten 2019. Scenen är nedmonterad, i syfte att skapa ett bättre serveringsutrymme vid
publika aktiviteter. Därtill har vissa förbättrande markarbeten utförts runt bygdegården.
Under 2019 har sex aktiviteter genomförts i byalagets regi.
Den 21 juni (midsommarafton) genomfördes ett traditionsenligt publikt midsommarfirande på
bygdegården. Ett nittiotal gäster dansade runt midsommarstången, köpte lotter och fikade.
Under sommarveckorna genomfördes tre sommarcaféer i bygdegården.




Sommarcafé den 12 juli. Ca 90 gäster.
Sommarcafé den 26 juli. Ca 150 gäster.
Sommarcafé den 9 augusti. Ca 80 gäster.

Den 24 augusti bjöd byalaget till Surströmmingshippa med dans på bygdegården. Det erbjöds
busstransport till och från Strömsund. Cirka åttio gäster bevistade tillställningen. Rolf Hurtig stod för
musiken.
Den 7 december genomfördes årets Julpyssel i bygdegården. Sextiofem vuxna och trettiosju barn
pysslade och fikade i bygdegården. Inriktningen är att denna aktivitet – hur populär den än må vara –
skall ersättas av en ny aktivitet under december 2020.
Bygdegården har, utöver ovanstående redogörelse, varit uthyrd till privata aktiviteter vid tre tillfällen
under 2019. Midsommaraftonens kväll, 27/8 samt den 15 september.

Hillsand den 17 februari 2020
Stefan Sandberg
Sekreterare

