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Årsmötesprotokoll 2021
Tid:
Plats:
Deltagare:

Söndagen den 13 juni, 2021
Hillsands Bygdegård
Ingegerd Hoff Lindahl, Mats Lindahl, Marlene Hammar, Lena Olsson, Robert Hallström,
Karin Sandberg, Maud Nilsson, Margit Hillheim, Yngve Larsson, Benny Olsson,
Lars-Erik Nilsson, Susanne Kärnlund och Stefan Sandberg.

1. Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnar årsmötet.
2. Mötets utlysande
Årsmötet har utlysts enlighet med stadgarna. Mötet godkänner utlysandet, med tillägget att
styrelsemedlemmarna framgent även skall kallas via e-post.
3. Fastställande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen.
4. Val av mötesfunktionärer
Mötet utser sittande ordförande och sekreterare till mötesfunktionärer.
5. Val av justerare
Årsmötet utser Susanne Kärnlund och Marlene Hammar till justerare.
6. Verksamhetsberättelse för 2020
Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2020.
7. Ekonomisk berättelse
Kassören delger mötet den ekonomiska berättelsen för 2020.
I korthet; utfallet för årets resultat slutar på -23417,92 kr. Det negativa resultatet kan främst
spåras till uteblivna aktiviteter (pågående Covid pandemi) och en viss ökning avseende
föreningens fasta kostnader, främst elkostnader. Totalt har föreningen 113 271,86 kr i
kassan. I samband med detta diskuterar mötet det liggande förslaget, om placera delar av
det egna kapitalet i någon typ av räntegivande konto. Mötet beslutar att avvakta ytterligare
ett år, då de flesta alternativ kräver relativt stora insättningar, i kombination med
bindningstider, för att generera någon reell ränta.
8. Revisionsberättelse
Kassören läser upp revisionsberättelsen.
9. Ansvarsfrihet för tid som revisionen avser
Mötet bifaller ett godkännande.
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10. Val av styrelse och övriga befattningshavare
Årsmötet bifaller valberedningens förslag utan förändringar. Vald styrelse och
befattningshavare 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

Omval 2 år (2021-2023)
1 år kvar (2020-2022)
1 år kvar (2020-2022)
Omval 2 år (2021-2023)
Omval 2 år (2021-2023)
1 år kvar (2020-2022)
Omval 2 år (2021-2023)
Omval 2 år (2021-2023)
1 år kvar (2020-2022)
Omval 1 år (2021-2022)
Omval 1 år (2021-2022)

11. Val revisor och revisorssuppleant
Årsmötet bifaller valberedningens förslag och därmed omväljs Lina Esmerald Bostedt till
revisor (2021-2023) och Mikaela Axelsson kvarstår som revisorssuppleant (2020-2022).
12. Val av firmatecknare
Mötet beslutar att ordföranden och kassören, var för sig, skall utgöra firmatecknare för
föreningen.
13. Fastställande av årsavgift
Årsmötet beslutar att bibehålla samma medlemsavgift som föregående år. 100 kr per person
eller 250 kr per familj.
14. Behandling av förslag som har väckts av styrelsen
Inga ärenden har väckts av styrelsen.
15. Behandling av förslag som har inlämnats till styrelsen
Inga ärenden har inkommit till styrelsen.
16. Övriga ärenden
Årsmötet diskuterar kommande aktiviteter. Mötet fastställer att en städdag på bygdegården
skall genomföras på lördagen den 19 juni, kl 12. I övrigt fastställs eller planeras ingen publik
verksamhet i föreningen, intill dess att Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det
allmänna smittläget så medger. Styrelsens målsättning och förhoppning, är att under det
sista kvartalet av 2021 kunna erbjuda någon typ av aktivitet – t ex en oktoberfest och/eller
ett julbord.
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17. Övriga frågor
Margit Hillheim föreslår att styrelsemedlemmar, utöver ordinarie kallelsemodell, bör kallas
till möten och stämma via mail eller sms. Mötet fastställer att sekreteraren ansvarar för att
kallelser via e-post hädanefter skall skickas ut till styrelsemedlemmarna.
Ordföranden och Mats Lindahl informerar mötet om den process som pågår rörande
fiskodlingen. Det norska bolag som driver fiskodlingen Ströms Vattudal, önskar att få tillstånd
att dubblera sin produktion – vilket bland annat Hillsands Byalag och Hillsands V/A
Ekonomiska förening protesterar mot. Ärendet behandlas i skrivande stund av Mark- och
miljödomstolen. De nämnda föreningarna, är genom Mats Lindahl, representerade i den
pågående rättsprocessen. Den 16 juli faller dom i ärendet.
18. Mötets avslutande
Ordföranden tackar för deltagandet och avslutar mötet.

Hillsand, den 13 juni 2021

___________________________
Ingegerd Hoff Lindahl, ordförande

Årsmötesprotokollet justerat av

___________________________
Susanne Kärnlund

___________________________
Marlene Hammar

