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PROTOKOLL

Årsmöte i den ideella föreningen

Ett Dalsland I Tillväxt
Datum: 2027-03-22

I rid: 18:oo

Plats: Digitalt möte via Teams

1. Årsmötets öppnande
Föreningens ordförande Janerik Gunnarson hälsade alla välkomna och förklarade
år,smötet öppnat.

2. Fastställande av röstlängd för mötet
Det noterades att 4 medlemmar var närvarande. Röstlängden bifogas protokollet.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Årsmötet valde Janerik Gunnarson till mötesordförande och Ulrika Hedkrok till
sekreterare för mötet.

'-\ 4. Vat av protokolljusterare och rösträknare
Marcus Martinsson och lrdne Malmberg valdes att justera protokollet.

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Enligt stadgarna ska årsmötet hållas innan utgången av mars. Årsmötet utlystes tll22
mars och kallelse tillställdes medlemmarna via mejl mer än 3 veckor före detta datum.
Samtliga årsmöteshandlingar fanns publicerade på föreningens hemsida en vecka före
mötet den 15 mars.

6. Fastställande av dagordning
Årsmötet beslöt att fastställa dagordningen enligt kallelsen. lnga övriga punkter
anmäldes.
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7. Redovisning av:

a. Styrelsens verksamhetsberättelse tör ZOZ0
Verksamhetsberättelsen har varit tillgänglig på föreningens hemsida före
årsmötet. Ulrika presenterade 2020 års viktigaste händelser.

b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- & resultaträkning) för
2020, ;äi::.T::::l':.ffi?;jJ:['J:il1ä.iJåT:l:lä:ffä"1:J:1:,
räkenskapsåret 2020.

I 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets-
& räkenskapsåret 2020
Revisionsberättelsen har varit tillgänglig på föreningens hemsida före årsmötet. Janerik
Gunnarson föredrog en sammanfattning för årsmötet.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhets- & räkenskapsåret
202A

Ett enhälligt årsmöte beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhets- &
räkenskapsäret 2020.

10. Fastställande av medlemsavgifter tör 2O22
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram förslag till nya differentierade--\ 

medlemsavgifter för 2022. Dessa beslutas vid nästa medlemsmöte.

Lt. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för
_ verksamhets- & räkenskapsåret 20ZL)

Arsmötet beslöt att fastställa den föreslagna verksamhetsplanen för 202L.
Någon dokumenterad budget finns inte upprättad på grund av den för närvarande
osäkra finansieringssituationen. Mätbara mål kan sättas när finansiering och uppdrag
är på plats. Årsmötet godkände den aktuella finansieringsprincipen.
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L2. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid från medlemmarna
inkomna förslag.
Styrelsens förslag till ändringar i föreningens stadgar enligt följande:
§r
Förtydligande av att eDlT vänder sig till i första hand näringslivet i Dalsland.

§2 och §10

Förtydligande och förenklande beskrivning av att det är verksamheter och inte-) personer i verksamheter som är medlemmar.

§21

-- Benämningen "Extra årsmöte" ändras till "Extra medlemsmöte", för att inte förväxla
det extra mötet med ett årsmöte.

Motivering: "Förutom att styrelsen vill visa att vi lögger ett större fokus på nöringslivet,
vill vi öven förenklo medlemskapet tillverksamheter och privatpersoner, vilket tir i tinje
med förslog 27 och 25 i Framtidsstudien 2020'

Årsmötet godkä nde förslagen.

För att dessa stadgeändringar ska träda i kraft krävs beslut på två på varandra följande
medlemsmöten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte
med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

-) 13. Val av:

a. Föreningens ordförande för ett år
Årsmötet beslöt att tillstyrka valberedningens förslag tillJanerik Gunnarson som
ordförande för ett år.-\ b. Ledamöter i styrelsen
På två år: Årsmötet beslöt att tillstyrka valberedningens förslag till ledamöter för
två år: Anders Lindgren, Mötesplats Steneby (nyval), Lars-Göran Berg, Gröna
Klustret, Nuntorp (nyval) och Tony Ericsson, Viconia lT, Mellerud (nyval)

På ett år: Årsmötet beslöt att tillstyrka valberedningens förstag till val av

Ulrika Hedkrok (omval) på ett år.
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Ledamöter som sitter kvar på sina uppdrag ytterligare ett år:
lrene Malmberg

Marcus Martinsson

Johan Abenius

Ovanstående innebär att det finns en vakant plats i styrelsen.

c. Två revisorer för ett år
Valberedningens förslag är Annika Andersson som revisor för ett år. Styrelsen
ombeds att fylla en vakant plats under året.
Då styrelsens medlemmar ej får delta i detta val beslöt årsmötet att kommande
medlemsmöte vä ljer föreningens revisorer.

d. Tre ledamöter i valberedningen för ett år
Årsmötet beslöt att välja Veronika Horn (omval) till valberedning. Det innebär två
vakanta platser som styrelsen fick i uppdrag att tillsätta under innevarande år.

14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 6
Inga övriga frågor hade anmälts.

15. Årsmötets avslutande
Janerik tackade alla närvarande och förklarade årsmötet 202Lför avslutat.

Vid protokollet J usteras J usteras

fu.kr,
Ulrika Hedkrok

Sekretera re

Marcus Martinsson


