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Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma 2020 den 14 mars med 
föreningen Blidöbygden – Utveckling i Samverkan, (org.nr 802445-3741) 
 

§1  Stämman öppnas 

 Lennart Fridh hälsade alla välkomna och öppnade stämman. 

§2 Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst 

 Beslöts att stämman är stadgeenligt utlyst. 

§3 Val av två justerare tillika rösträknare 

 Stämman valde Göte Lagerkvist och Göran Gustavsson till justerare och rösträknare.  

§4 Fastställande av röstlängd 

Förrättades upprop och anteckning av närvarande föreningar; 

- Blidö Idrottsförening genom Fred Rosenthal 
- Föreningen Helmis Vänner genom Anders Broberg 
- Yxlan Blidö Bygdegårdsförening genom Ralf Lennholm 
- Furusunds Båtklubb genom Göran Gustavsson 
- Blidö Sockens Hembygdsförening genom Göte Lagerqvist 
- Blidögårds Byalag genom Dan Ackefur 
- Blidö PRO genom Göte Lagerkvist 
 

Beslöts att godkänna denna närvarolista som röstlängd.  

§5 Godkännande av dagordningen 

 Den utsända dagordningen baserad på föreningens stadgar godkändes. 

§6 Val av ordförande vid stämman 

 Lennart Fridh valdes till ordförande att leda dagens stämma. 

§7 Val av protokollförare vid stämman 

 Fred Rosenthal utsågs att föra protokoll under dagens stämma.  

§8 Framläggande av styrelsens förslag till årsredovisning 2020 

Årsredovisningen med verksamhetsberättelse som tidigare distribuerats till samtliga 
medlemsföreningar föredrogs av Fred Rosenthal i form av en PP-presentation som 
bifogas detta protokoll som Bilaga 1. 

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna och att 
presentationen distribueras till samtliga medlemsföreningar. 
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§9 Framläggande av revisionsberättelsen 

Revisionen har utförts av föreningens revisor, Rose Kaulbach, och lästes upp av Fred 
Rosenthal.  

Stämman beslutade lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Revisionsberättelsen 
bifogas detta protokoll som Bilaga 2. 

§10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 Stämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 
 2019. 

 Stämman beslutade att årets resultat minus 1 326: - SEK balanseras i ny räkning. 

§11 Fråga om ersättning till styrelseledamöter och revisorer 

 Stämman beslutade att ingen ersättning skall utgå. 

§12 Styrelsens förslag om verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020 

Fred Rosenthal föredrog styrelsens förslag till Verksamhetsplanen för 2020.  

Planen innebär en fokusering på de projekt som kan betraktas som kärnverksamhet; 

 Utveckling av redaktionsarbetet med Öskaret 
 Utveckling av Öskarets digitala version 
 Rekrytering av nya medlemsföreningar 
 Stöd till föreningen Rädda Almvik 
 Stöd till föreningen Stämmarsunds Ångbåtsbrygga 
 Arbeta för etablering av en lokal Återvinningsstation 
 Fortsatt dialog med kommunen 
 Aktiv medverkan i kommunens Landsbygdsråd 
 

 Under stämman föreslogs vidare ett antal områden där föreningen bör aktivera sig; 

- Upprop till befintliga lokala föreningar med inbjudan att delta i BUS verksamhet 
och bildande av arbetsgrupper inom specifika områden. 

- Arrangera ett informationsmöte med alla lokala föreningar och Byalag och 
informera om kommunens Landsbygdsprogram 

- Rekrytering av fler skribenter till Öskaret och särskilt yngre fastboende 

Stämman beslutade fastlägga styrelsens förslag med tillägg av ovan förslag till 
Verksamhetsplanen 2020.   

§13 Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2020 

Styrelsens förslag till Budget för verksamhetsåret 2020, som ingått i tidigare 
distribuerad årsredovisning, föredrogs av Fred Rosenthal. Stämman beslutade att 
fastställa styrelsens förslag till Budget 2020 innebärande ett mindre överskott 
motsvarande ca 4 000: - SEK och att medlemsavgiften för föreningar bibehålls till 500:  
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§14 Val av ordförande 

 Stämman beslutade omvälja Lennart Fridh till ordförande för tiden fram till 
 ordinarie årsstämma 2021. 

§15 Val av styrelseledamöter 

 Antecknades att Anders Broberg och Göran Gustavsson tidigare valts för perioden 
 2019-2020. 

 Nyvaldes Göte Lagerqvist för perioden 2020,Ralf Lennholm för perioden 2020-
 2021 och Dan Ackefur för perioden 2020-2021. 

 Omvaldes Fred Rosenthal för perioden 2020-2021. 

§16 Val av revisor och revisorssuppleant 

Rose Kaulbach omvaldes till revisor på 1 år och Susanne Hagström omvaldes till 
revisorssuppleant på 1 år. 

§17 Val av valberedning  

Då inga förslag inkommit till Stämman uppdrogs åt styrelsen att snarast utse två 
externa ledamöter till valberedningen från föreningens nuvarande 
medlemsföreningar. 

§18 Motioner från medlemmar 

Inga motioner hade inkommit. 

§19 Firmateckning och behörigheter  

 Gällande regler för firmatecknare och disposition av föreningens konton fastställdes.  

 Se bilaga 3.  

§20 Stämmans avslutades 

 Antecknades att samtliga beslut under stämman varit enhälliga. 

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman 
avslutad. 

 

  

Vid protokollet: Fred Rosenthal  Ordförande: Lennart Fridh 

 

 

 

Justerare: Göte Lagerkvist   Justerare: Göran Gustafsson 
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Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma 2020 den 14 mars med föreningen Blidöbygden – Utveckling i Samverkan, (org.nr 802445-3741)



§1 	Stämman öppnas

	Lennart Fridh hälsade alla välkomna och öppnade stämman.

§2	Fråga om stämman är stadgeenligt utlyst

	Beslöts att stämman är stadgeenligt utlyst.

§3	Val av två justerare tillika rösträknare

	Stämman valde Göte Lagerkvist och Göran Gustavsson till justerare och rösträknare. 

§4	Fastställande av röstlängd

Förrättades upprop och anteckning av närvarande föreningar;

· Blidö Idrottsförening genom Fred Rosenthal

· Föreningen Helmis Vänner genom Anders Broberg

· Yxlan Blidö Bygdegårdsförening genom Ralf Lennholm

· Furusunds Båtklubb genom Göran Gustavsson

· Blidö Sockens Hembygdsförening genom Göte Lagerqvist

· Blidögårds Byalag genom Dan Ackefur

· Blidö PRO genom Göte Lagerkvist



Beslöts att godkänna denna närvarolista som röstlängd.	

§5	Godkännande av dagordningen

	Den utsända dagordningen baserad på föreningens stadgar godkändes.

§6	Val av ordförande vid stämman

	Lennart Fridh valdes till ordförande att leda dagens stämma.

§7	Val av protokollförare vid stämman

	Fred Rosenthal utsågs att föra protokoll under dagens stämma. 

§8	Framläggande av styrelsens förslag till årsredovisning 2020

Årsredovisningen med verksamhetsberättelse som tidigare distribuerats till samtliga medlemsföreningar föredrogs av Fred Rosenthal i form av en PP-presentation som bifogas detta protokoll som Bilaga 1.

Stämman beslutade att lägga årsredovisningen till handlingarna och att presentationen distribueras till samtliga medlemsföreningar.



§9	Framläggande av revisionsberättelsen

Revisionen har utförts av föreningens revisor, Rose Kaulbach, och lästes upp av Fred Rosenthal. 

Stämman beslutade lägga revisionsberättelsen till handlingarna. Revisionsberättelsen bifogas detta protokoll som Bilaga 2.

§10	Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

	Stämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

	Stämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 	2019.

	Stämman beslutade att årets resultat minus 1 326: - SEK balanseras i ny räkning.

§11	Fråga om ersättning till styrelseledamöter och revisorer

	Stämman beslutade att ingen ersättning skall utgå.

§12	Styrelsens förslag om verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020

Fred Rosenthal föredrog styrelsens förslag till Verksamhetsplanen för 2020. 

Planen innebär en fokusering på de projekt som kan betraktas som kärnverksamhet;

· Utveckling av redaktionsarbetet med Öskaret

· Utveckling av Öskarets digitala version

· Rekrytering av nya medlemsföreningar

· Stöd till föreningen Rädda Almvik

· Stöd till föreningen Stämmarsunds Ångbåtsbrygga

· Arbeta för etablering av en lokal Återvinningsstation

· Fortsatt dialog med kommunen

· Aktiv medverkan i kommunens Landsbygdsråd



	Under stämman föreslogs vidare ett antal områden där föreningen bör aktivera sig;

· Upprop till befintliga lokala föreningar med inbjudan att delta i BUS verksamhet och bildande av arbetsgrupper inom specifika områden.

· Arrangera ett informationsmöte med alla lokala föreningar och Byalag och informera om kommunens Landsbygdsprogram

· Rekrytering av fler skribenter till Öskaret och särskilt yngre fastboende

Stämman beslutade fastlägga styrelsens förslag med tillägg av ovan förslag till Verksamhetsplanen 2020.  

§13	Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2020

Styrelsens förslag till Budget för verksamhetsåret 2020, som ingått i tidigare distribuerad årsredovisning, föredrogs av Fred Rosenthal. Stämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till Budget 2020 innebärande ett mindre överskott motsvarande ca 4 000: - SEK och att medlemsavgiften för föreningar bibehålls till 500: 





§14	Val av ordförande

	Stämman beslutade omvälja Lennart Fridh till ordförande för tiden fram till 	ordinarie årsstämma 2021.

§15	Val av styrelseledamöter

	Antecknades att Anders Broberg och Göran Gustavsson tidigare valts för perioden 	2019-2020.

	Nyvaldes Göte Lagerqvist för perioden 2020,Ralf Lennholm för perioden 2020-	2021 och Dan Ackefur för perioden 2020-2021.

	Omvaldes Fred Rosenthal för perioden 2020-2021.

§16	Val av revisor och revisorssuppleant

Rose Kaulbach omvaldes till revisor på 1 år och Susanne Hagström omvaldes till revisorssuppleant på 1 år.

§17	Val av valberedning 

Då inga förslag inkommit till Stämman uppdrogs åt styrelsen att snarast utse två externa ledamöter till valberedningen från föreningens nuvarande medlemsföreningar.

§18	Motioner från medlemmar

Inga motioner hade inkommit.

§19	Firmateckning och behörigheter 

	Gällande regler för firmatecknare och disposition av föreningens konton fastställdes. 

	Se bilaga 3. 

§20	Stämmans avslutades

	Antecknades att samtliga beslut under stämman varit enhälliga.

Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade stämman avslutad.



	

Vid protokollet: Fred Rosenthal		Ordförande: Lennart Fridh







Justerare: Göte Lagerkvist			Justerare: Göran Gustafsson

