Årsstämma Bygdsam Nätradalen
Datum: 2018-04-25
Plats: Edenborg, Vik

§1

Mötets öppnande

Thomas Edblad hälsar alla välkommen till Edenborg och välkomnar valberedningen att
presentera förslag till mötesordförande. Valberedningen representeras av Lennart Bylund och
Bert Ulander. Olle Häggström föreslås som mötesordförande och godkänns av stämman. Till
sekreterare utses Sofie Holmgren.
Mötesordförande hälsar välkommen till en historisk dag. Bygdsam Nätradalens första
årsstämma. Föreningen har nu funnits i ett år.
§2

Godkännande av röstlängden

Röstlängden upprättas genom att deltagarna på stämman skrivit upp sitt namn och vad de
representerar på lista. Röstetalet som består om 3 röster för företag, 2 röster för föreningar och
1 röst för privatperson samt 1 röst för Örnsköldsviks kommun godkännes.
§3

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän tillika rösträknare utses Ulf Nyström och Magnus Näslund.
Mötesordförande ger förslag om att fundera över ändring av stadgar så att inte rösträknare och
justeringsmän är detsamma.
§4

Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

Sofie Holmgren redogör för stämmans utlysning, genom annonsering i Collage Nätra, på
Facebook och hemsida samt genom mailutskick till alla registrerade medlemmar. Stämman
anser att den är utlyst i behörig ordning.
§5

Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkänns.
§6

Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

Thomas Edblad redogör balans- och resultaträkning. I korthet gäller att största utgiften är den
för anlitad samordnare på konsultbasis. Kommunens bidrag är i dagsläget den största
inkomstkällan. I övrigs har det funnits utgifter för lokalhyra, dator, fika, annonsering, extern
konsult, bokföringsprogram och hemsida.

Sofie Holmgren redogör för verksamhetsberättelsen. Sammanfattningsvis kan den beskrivas
som att en samordnare har varit välkommet och uppskattat både internt och extern.
Momsregistreringen är fortfarande ett problem och något som behöver ses över.
Thomas Edblad läser upp revisionsberättelsen då revisorerna ej kunde närvara.
§7

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt om hur
vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

Resultaträkning fastställes. Balansräkning fastställes. Styrelsen föreslår att vinsten balanseras
i ny räkning vilket godkännes.
§8

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen ges ansvarsfrihet för innevarande verksamhetsår.
§9

Avgifter för kommande verksamhetsår

Både avgift och medlemsavgift/serviceavgift kvarstår enligt följande:
Privatperson: 50 kr engångsavgift, 100 kr årlig medlemsavgift
Förening: 100 kr engångsavgift, 300 kr årlig medlemsavgift
Företag: 1 000 kr engångsavgift, lägst 1 000 kr i årlig serviceavgift (avdragsgill)
§ 10

Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningens förslag om att styrelsen består av 7 ledamöter + ordförande och 2
suppleanter godkännes.
§ 11

Val av styrelseordförande

Omval av Thomas Edblad som ordförande godkännes.
§ 12

Val av styrelseledamöter och suppleanter

De styrelseledamöter som står för omval väljs om på 2 år.
Stefan Andersson
Håkan Jakobsson
Roger Vedin
Nyval av Christina Söderlind på 2 år.
Linnea Egnor Byström väljs om som kommunens representant.
Ebba Andersson väljs som suppleant på 1 år. Catharina Karlsson kliver av sitt uppdrag som
suppleant.
Suppleant till kommunens plats i styrelsen är vakant.

§ 13

Val av revisorer och revisorssuppleant

Omval av Lena Kristoffersson på 1 år som revisor.
Louise Byström väljs till revisor på 1 år.
Nyval av Katarina Hilberer som revisorssuppleant på 1 år.
§ 14

Val av valberedning

Omval av valberedningen
Lennart Bylund (sammankallande)
Bert Ulander godkänns.
Nyval av Sirpa Matkala till valberedningen godkännes.
§ 15

Beslut om verksamhetsplan och budget

Thomas Edblad redogör för verksamhetsplanen utifrån det Leaderprojekt som blivit beviljat.
Fokus kommer att ligga på besöksnäringen, Tolfhamn och en tjänste- och utbudskatalog.
Vidare talar Thomas om konsten som gör vårt område unikt och som ska hjälpa oss att lyfta
Nätradalen som ett attraktivt besöksmål. Det är av största vikt att bygga upp ett varumärke
kring konstdalen.
I verksamhetsplanen finns även ordförandeträffar, uppföljning av LUP:arna samt fortsatt
samarbete med företag och föreningar med.
Lena Lindström, representant från kommunen och LAG, redogör för Leaders arbete att främja
projekt likt detta. Styrelsen i LAG består av kommuner i samverkan med företag och
föreningar.
Budgetförslaget handlar kort och gott om att pengarna som blivit tilldelade Bygdsam
Nätradalen under de närmsta 3 åren ska användas fullt ut och detta kommer främst att ske
genom en uppväxling av verksamhetsledaren/samordnaren.
§ 16

Eventuella motioner

Inga motioner har inkommit till mötet.
§ 17

Övriga ärenden

Information om vård och omsorgsboende 14 maj 18.30 EFS i Sidensjö. Sommarcykelväg
mellan By och Sidensjö kommer även att adjungeras på samma möte.
Landsbygdsriksdagen kommer till Örnsköldsvik 18-20 maj (går vartannat år)
Örnsköldsvik ligger högt upp när det kommer till landsbygdsutveckling och mycket därför vi
fick riksdagen hit. Fredagen startar med inspirationsresor. 7 resor i vår kommun. Totalt 15
resor. 680 personer anmälda. Lördagen fokuserar på partiledarna som anländer på em. söndag

fortsätter programmet.
Bygd och stad i balans-projektet som kommunen har i samarbete med Leader ska förstärka
Bygdsams arbete.
Kransortstidningarna går samman och blir Runt om i ett speciellt sommarnummer. 250
annonsörer och 136 sidor tjock katalog som kommer i slutet av maj.
Skräpplockardagarna 28 maj-1 juni. Ta kontakt med Bygdsam om du vill plocka skräp och
göra en insats för miljön i sitt eget närområde.
§ 18

Mötets avslutande

Olle Häggström tackar för förtroendet att få leda mötet och lämnar över klubban till Thomas
Edblad som fortsätter att leda Bygdsam Nätradalens arbete framåt.
Thomas tar tillfället i akt och uppmärksammar Jenny Ramkrans för hennes engagemang kring
simhallen i Köpmanholmen.
Därefter kallas styrelsen fram och tackas för sitt engagemang.
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