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Kallbygdens I ntressefören i ng
Arsmöte
Plats: Kolåsens fjällhotell och digitalt via Microsoft Teams
Datum: 2913-2020
Tid: 18:30-20:00
Närvarande: Ambjörn Johansson, Anders Wittenström, Börje Folkesson, Christer Edsholm, Egon
Wikström, Emma Englund, Håkan Mattsson, Lars Åke Landström, Lena Gråberg, Linda Fors, Lottie
Paulus, Mats Åhlund, §ell Brattlund, Sören Monvall.

§ 1 Mötet öppnas

Christer Edsholm öppnade mötet
§ 2 Val av mötesordförande

Christer Edsholm valdes till mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
Anders Wiftenström valdes till mötessekreterare
§ 4 Val av 2 justerare tillika rösträknare
Lottie Paulus och Börie Folkesson valdes tilljusterare och tittika rösträknare
§ 5 Fastställande av röstlängd för mötet
Fastställdes och är densamma som näruarolistan. Konäs byatag saknades.
§ 6 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
§ 7 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Det godkändes att mötet uttysts på rätt sätt
§
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Redovisning av verksamhetsberättelse
rksam h etsbe rättel se n g od kän

de s

§ 9 Redovisning av ekonomisk berättelse

Resultatrappoft samt balansrapport redovisades

§ 10 Revisionsberättelse
Revrsionsö e rätte I se n I äste s

up p

§ 1 1 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för året 2019
M ötet bev i lj ad e sty rel se n an sv arsfri h et

§ 12 Beslut om stadgeändringar (bifogas dagordningen)
Mötet godkände stadgeändringarna och beslutade därmed att anta de nya stadgarna

§ 13 Val av styrelse för 2020:
§I

m

V

afirdrf{rk#
kretu

MED F|NANS|ER|NG FRÅN

Satsningen ingår i "Utveckling av
och ett fööåttrat företassktimat iAre

näringslivet

tr
kömmun2o1$_2020" gffi*t

Wfu,WWrffiWffiffiWW
Val av ordförande pä 2 är
Christer Edsholm valdes som ordförande pä 2 är.

Val av vice ordförande på 1 år
Hans Olov O/sson valdes som vice ordförande på 1 år. Posten vätjs vantigen pä 2 år men för
att få ett bra överlappning med sekreterare och ordförande görs valet på ett 1 är.

Val av sekreterare pä2 är
Anders Wittenström valdes som sekreterare pä 2 år
Val av kassör på 1 år
Lottie Paulus valdes som kassör på 1 år. Posten väljs vanligen på 2 är men för att fä eft bra
överlappning med sekreterare och ordförande görs valet på 1 är.
Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig

Val av 2 ledamöter + 1 suppleant från Västra Kall på 1 år vardera

.
.
.

Böie Folkesson valdes

till ledamot på 1 är

Staffan Märtensson valdes till ledamot på 1 år

Per Otof Östman valdes till suppleant på 1 är

Val av 2 ledamöter + 1 suppleant från Konäs på 1 år vardera
Väljs

pä nästa styrelsemöte

Val av 2 ledamöter + 1 suppleant från KallrörA/assnäs på 1 år vardera

o
.
o

Anna-Kari Bertilsson tillledamot på 1 år
Håkan Mattsson till ledamot på 1 år
Gustaf Londre valdes till suppleant på 1 år

Val av 2 ledamöter + 1 suppleant från Sölvsved/Kall/Back på 1 år vardera

o
o
.

Emma Englund valdes till ledamot på 1 år

lnger Syensson valdes till ledamot pä 1 år

lngrid Rönn valdes till suppleant på

1

år

Val av 2 ledamöter + 1 suppleant från Kall södra på 1 år vardera

o
.
o

Kjell Brattlund valdes till ledamot på 1 är
Mats Ahlund valdes tilt tedamot

på 1 är

Leif Sanddn valdes till suppleant på 1 år

Val av 2 ledamöter + 1 suppleant från Huså på 1 år vardera
Väljs

på nästa styrelsemöte

§ 14 Val av revisor + revisorssuppleant på 1 år vardera
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Greger Mårtensson valdes till revisor på 1 är
Jonas Lingärde valdes till revisorssuppleant på 1 är

§ 15 Val av 3 ledamöter i valberedningen varav 1 sammankallande på 1 år vardera
Jan Forsön, Lennaft Mattsson och lngrid Rönn valdes till ledamöter ivalberedningen. Mötet
föreslog Jan Forsön till sammankallande.
§ 16 Presentation av förslag på möteskallender tör 202012021
MötesKattender presenterades. Synpunkter lyftes och Katltendern justerades efterdessa,
därefter godkändes den.

§ 17 Eventuella motioner
lnga inkomna motioner

§ 18 Övriga frågor
lnga övriga frågorförutom att kommunen hör sig för ute i bygdema för att kolla hur
situationen uppfattas nu isamband med utbrottet av Corona. Turistnäringen påverkas hårt.

§ 19 Mötet avslutas
C h ri ste r av sl utade m

ötet.

Mötesordförande

Sekreterare

Christer Edsholm

Anders Wittenström

Justerare

ie Paulus
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Börye Folkesson
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