
Ideella föreningen  

Lokal utveckling Sollefteåbygden 

 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

Måndag 20 september 2021 kl 18.30 

1. Öppnande 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.  

Årsmötet hålls senare under året än normalt med anledning av Coronarestriktioner. 

 

2. Val årsmötespresidium 

Mötet beslutade 

att välja Lillemor Edholm till årsmötesordförande 

att välja Erik Löfgren till årsmötessekreterare 

att välja Karin Sellgren och Roger Johansson till rösträknare och att jämte 

årsmötesordförande justera protokollet 

 

3. Stämmans behöriga utlysande 

Kallelse till årsmötet har publicerats i föreningens Facebookgrupp, på föreningens hemsida 

och via mejl till betalande medlemmar inom stipulerad tid. 

 

Mötet beslutade 

att anse stämman behörigen utlyst. 

 

4. Fastställande av röstlängd 

Sex röstberättigade medlemmar närvarande: 

Gideåbergs bygdegårdsförening (Lillemor Edholm) 

Junsele byalagsforum (Roger Johansson) 

Boteå utvecklingsgrupp (Karin Sellgren) 

Resele byalag (Erik Löfgren) 

Q-nätverket (Birgitta Öhman) 

Lungsjöns Fritidsförening (Hans-Erik Näslund) 

 

Mötet beslutade 

att fastställa röstlängden till sex närvarande medlemmar på årsmötet. 

 

5. Fastställande av dagordning 

Mötet beslutade  

att godkänna upprättat förslag till dagordning med tillägg för övriga frågor. 

 

6. Verksamhets- och ekonomisk berättelse 

Mötet beslutade 

att godkänna den och lägga den till handlingarna 

 

7. Revisionsberättelse 

Mötet beslutade 

att godkänna den och lägga den till handlingarna 

 



8. Resultat och balansräkning 

Mötet beslutade 

att godkänna den och lägga den till handlingarna 

 

9. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020 

Mötet beslutade 

att bevilja styrelsen för ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

 

10. Medlemsavgift 

Mötet beslutade 

att medlemsavgiften ska vara 200 kr/år (oförändrat) 

 

11. Fastställande av arvoden 

Mötet beslutade 

att arvoden ska utbetalas enligt nedanstående: 

Ordförande 3000 kr/år 

Fysiska möten 500 kr/ möte 

Telefonmöten 200 kr/möte 

Sekreterare 200 kr/ protokoll 

Av styrelsen beslutade uppdrag: 

Heldag (5-8 tim) 1400 kr 

Halvdag (1-4 tim) 700 kr 

Reseersättning enl norm (30 kr/mil) 

 

12. Val av ordförande 1 år 

Mötet beslutade 

att välja Lillemor Edholm till ordförande för 1 år 

 

13. Styrelseledamöter 2 år 

Mötet beslutade 

att välja följande till ledamöter för 2 år 

Marianne Hansson (omval) 

Karin Sellgren (omval) 

Anton Ångman (omval) 

Roger Johansson (omval) 

 

14. Val av revisor och revisorssuppleant 1 år 

Mötet beslutade 

att välja Elisabeth Grundström och Annika Fälldin till revisorer för ett år 

att välja Carina Moden till revisorssuppleant för ett år 

 

15. Val av valberedning 

Mötet beslutade 

att ge styrelsen i uppdrag på delegation att utse en valberedning vid kommande 

styrelsemöte. 

 

  



16. Motioner 

Inga motioner har inkommit till årsmötet. 

 

17. Övriga frågor 

Hans-Erik Näslund lämnade en rapport kring projektet med utvecklingsplaner 

Nytillkomna handlingsplaner Lungsjöbygden, Junsele och Långsele. 

Sedan tidigare finns utvecklingsplaner framtaget för Forsse, Boteå, Graninge och Edsele inom 

projektet. 

Återstår att slutföra utvecklingsplaner för Helgum, Ramsele, Näs-Nordsjö och Resele innan 

projektet avslutas. 

Projektet avslutas vid årsskiftet 2021/22 

 

18. Stämman avslutas 

Ordförande tackade för visat intresse. 

 

Sollefteå 2021-09-20 

 

 

Lillemor Edholm, ordförande   Erik Löfgren, sekreterare 

 

Karin Sellgren, justerare   Roger Johansson, justerare 

 

 

 

 

 


