Protokoll fört vid årsmöte med Kommunbygderådet den 12 mars 2014

Årsmötet hölls i Stavsjö Föreningshus i närvaro av ett 40-tal medlemmar.
§ 1. Ordföranden C-G Colliander öppnade mötet och hälsade välkommen.
§ 2. Årsmötet befanns vara i behörig ordning utlyst.

§ 3. Den föreliggande dagordningen godkändes.
§ 4. Till ordförande för årsmötet valdes Gunnar Casserstedt.
§ 5. Till sekreterare för årsmötet valdes Larz Johansson medan Berit Christoffersson och
Christina Frieberg utsågs att justera dagens protokoll.
§ 6. Larz Johansson föredrog årsberättelsen och den ekonomiska redovisningen som lades till
handlingarna utan erinran. (handlingarna bifogas protokollet)
§ 7. Kurt Rindståhl föredrog revisorernas berättelse av vilken framgår att föreningens
samlade tillgångar uppgår till kronor 685 310:85. I detta belopp ingår erhållna projektmedel
för projektet Lokalt driven landsbygdsutveckling. Revisorerna föreslog att resultaträkningen
skulle fastställas och att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. (revisionsberättelsen bifogas
protokollet)
§ 8. Årsmötet beslöt i enlighet med revisorernas förslag att fastställa resultaträkningen, att
föra behållningen i ny räkning samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2013.
§ 9. Efter förslag från valberedningen om en utökning av antalet styrelseledamöter beslöt
årsmötet att fastställa antalet till 13 ledamöter.
§ 10. Till styrelseordförande för en tid av ett år omvaldes C-G Colliander.

§ 11. Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Rolf Hallström, Jacqueline Hellsten,
Larz Johansson och Gunnel Linnertz, samtliga omval samt nyvaldes Gunnar Casserstedt och
Kjell Wiklund. Vidare nyvaldes Päivi Hellberg för en tid av ett år.
§ 12. Till revisorer för en tid av ett år valdes Kurt Rindståhl och Christina Uggla med Kjell
Edvardsson som ersättare.
§ 13. Till valberedning valdes Bertil Sannel, sammankallande, Åsa Ingårda, Mickan Flink och
Kjell Johansson.
§ 14. Under punkten Av styrelsen anmälda frågor gjorde Larz Johansson i sin egenskap av
projektledare för projektet Lokalt driven landsbygdsutveckling en genomgång av projektets
syften, metoder för genomförande och vad man uppnått hitintills. Projektet kommer att
pågå under hela året 2014 och vid nästa årsmöte är det dags för en slutredovisning.
§ 15. Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Gunnar Casserstedt årsmötet. Han
avtackades av styrelsens ordförande C-G Colliander för att, på ett förtjänstfullt sätt, lett
årsmötesförhandlingarna.

Larz Johansson, sekr.

Gunnar Casserstedt, mötesordf.

Berit Christoffersson, just.

Christina Frieberg, just.

