
 

Satsningen ingår i ”Utveckling av näringslivet  

och ett förbättrat företagsklimat i Åre kommun 2018-2020” 

Protokoll årsmöte Kallbygdens Intresseförening   
Årsmöte 
Plats: Digitalt via Microsoft Teams 

Datum: 28/3-2021 

Tid: 19:00-21:00 

19 Mötesdeltagare 

§ 23 Mötet öppnas 

Ordförande för Kallbygdens intresseförening öppnade årsmötet 

§ 24 Val av mötesordförande 

 Christer Edsholm 

§ 25 Val av mötessekreterare 

 Anders Wittenström 

§ 26 Val av 2 justerare tillika rösträknare 

 Gustaf Londré 

 Ingrid Rönn  

§ 27 Fastställande av röstlängd för mötet 

Godkändes 

§ 28 Godkännande av dagordning 

Godkändes  

§ 29 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

Godkändes 

§ 30 Redovisning av verksamhetsberättelse 

Ordförande för Kallbygdens intresseförening redogjorde för verksamhetsberättelsen som 

godkändes av mötet. Verksamhetsberättelsen ligger bifogat mötesprotokollet. 

§ 31 Redovisning av ekonomisk berättelse 

Kassör för Kallbygdens intresseförening redogjorde för resultat- och balansrapport. Resultat- 

och balansrapport ligger bifogat mötesprotokollet. 

§ 32 Revisionsberättelse 

Kassör för Kallbygdens intresseförening redogjorde för revisionsberättelse. 

Revisionsberättelsen ligger bifogat mötesprotokollet. 

§ 33 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för året 2020 

Mötet beviljade styrelsens ansvarsfrihet för år 2020 

§ 34 Avslutning av projektet Intresseföreningen 2.0 fas 1 
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Ordförande för Kallbygdens intresseförening redogjorde för projektet Intresseföreningen 2.0, 

fas 1 som genomförts med de så kallade Bucht pengarna. I arbetet med projektet har Egon 

Wikström samt Linda Forss deltagit i den så kallade utvecklingsgruppen vilken avvecklas i 

samband med årsmötet. Utvecklingsgruppen tillsammans med arbetsutskottet har bland 

bygdens byalag kontrollerat om de anser att projektet genomförts på ett ok sätt vilket de 

tillfrågade ansett. Förhoppningen är att det går att söka medel för en fas 2, men det är i 

dagsläget oklart om det går att söka medel för en fortsättning. Frågan bevakas av 

intresseföreningens styrelse.  

§ 35 Val av styrelse för 2021: 

Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig 

 Ordförande Christer Edsholm 1 år kvar  

 Sekreterare Anders Wittenström 1 år kvar 

Val av vice ordförande på 2 år 

Valberedningen föreslår Gustaf Londré som vice ordförande på 2 år, vilket mötet godkände. 

 Gustaf Londré 

Val av kassör på 2 år  

Valberedningen har inget förslag på ny kassör. Posten blir därför vakant. 

 Vakant 

Val av adjungerande på 1 år 

Edvin Olsson samt Linda Forss föreslås som adjungerande på 1 år vardera, vilket mötet 

godkände. 

 Edvin Olsson 

 Linda Forss 

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

 Börje Folkesson Ordinarie 

 Staffan Mårtensson Ordinarie 

 Per-Olof Östman Suppleant 

Val av 2 ledamöter + 1 suppleant från Kallrör/Vassnäs på 1 år vardera 

 Håkan Mattsson Ordinarie 

 Anna Kari Bertilsson Ordinarie 

 Gustaf Londré Suppleant 

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

 Ambjörn Johansson Ordinarie 

 Inger Svensson Ordinarie 
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 Ingrid Rönn Suppleant 

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

 Mats Åhlund Ordinarie 

 Kjell Brattlund Ordinarie 

 Leif Sandén Suppleant 

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

 Torkel Öste Ordinarie 

 Anna Penttinen-Rapp Ordinarie 

 Marianne Moverare Suppleant 

Mötet godkände ovanstående representanter från byalagen vilket var samma som 

föreslagna. Konäs byalag som ej haft sitt årsmöte har inga representanter till detta möte 

utan återkommer efter sitt årsmöte när de har förslag. 

§ 36 Val av revisor + revisorssuppleant på 1 år vardera 

Mötet valde nedanstående personer till revisor respektive revisorssuppleant 

 Greger Mårtensson revisor 

 Jonas Lingärde revisorssuppleant 

§ 37 Val av 3 ledamöter i valberedningen varav 1 sammankallande på 1 år vardera 

Mötet valde nedanstående personer till valberedning 

 Jan Forsén 

 Lennart Mattsson 

 Kari Alexandersson-Owén 

Valberedningen återkommer till styrelsen om vem som blir sammankallande 

§ 38 Fastställande av möteskallender för 2021/2022 

Mötet godkände och fastställde Kallbygdens intresseförenings möteskallender för 

2021/2022. Möteskallendern ligger bifogad mötesprotokollet. 

§ 39 Eventuella motioner 

Ordförande i VÄSEK lyfte via ordförande för Kallbygdens intresseförening frågan kring den 

skoterklubb som finns i Kallbygden. VÄSEK saknar kontakten med den lokala skoterklubben 

och undrar om intresseföreningen kan bistå i att få kontakt. Representant från Kallrör-

Vassnäs byalag kommer forska i frågan.   

§ 40 Uppskattningar  

Arbetsutskottet samt utvecklingsgruppen vill visa sin uppskattning för ideella krafter som haft 

särskilda uppdrag kopplat till intresseföreningen. Uppskattningen sker i form av en Kall 

kombucha. Följande fick en kombucha: avgående i valberedningen, avgående kassör, 
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avgående vice ordförande, två administratörer som arbetat med intresseföreningens 

Facebook sida, bygdeutvecklingsgruppen och utvecklingsgruppen.  

§ 41 Övriga frågor 

Kallrör-Vassnäs byalag efterfrågade bygdemedelsansökan för digital mötesutrustning som 

Kallbygdens intresseförening ansökte om. 

§ 42 Mötet avslutas 

Ordförande avslutade mötet 

 

Mötesprotokollet är justerat och signerat men originalhandlingen publiceras ej på hemsidan. 

Delar av mötesprotokollet är anpassat för att minimera personuppgifter. Personuppgifter 

som förekommer är antingen namn på förtroendevalda eller för mötet kritiska personer. 


