Protokoll
ordinarie Årsmöte 2019 för Orsa Byaråd
Torsdag 4 april kl. 18.30 i Åberga Mickelvåls Bystuga.
§ 1 Årsmötet öppnas
§ 2 Val av ordförande. Marie Olsson väljs till ordförande
§ 3 Val av sekreterare. Åsa Ringström väljs till sekreterare
§ 4 Val av justerare. Jan Wahlman och Eva Nordfjell väljs till justerare tillika rösträknare
§ 5 Frågan om mötet har utlysts i behörig ordning. Mötet anser att årsmötet har utlysts i behörig
ordning
§ 6 Dagordningen godkänns
§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse föredras. Efter uppstår ett samtal angående vägröjning,
eftersom det var en av sakerna styrelsen hade lyft med kommunledningen under föregående år.
Sedan godkänns verksamhetsberättelsen och läggs till handlingarna.
§ 8 Ekonomisk årsredovisning för 2018. Bengt Hållén föredrar den ekonomiska årsredovisningen.
Efter lämnas tid för frågor. Den ekonomiska redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
§ 9 Revisorernas berättelse godkänns och läggs till handlingarna.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§ 11 Ersättning till styrelseledamöter och revisorer. Bilersättning kan utgå enligt Skatteverkets
regler.
§ 12 Val av Byarådets ordförande, för ett år: Emelie Drott väljs till ordförande.
§ 13 Val av 3 ordinarie ledamöter till styrelsen, för en tid av två år. Rolf Laggar (omval), Helena Falk
(nyval) och Bertil Sigra (nyval) väljs in i styrelsen.
Redan valda ledamöter på ytterligare ett år är Eva Nordfjell, Bengt Hållén och Bitte Jernberg.
§ 14 Val av suppleanter. Kent Lindblad och Spiris Kisti Eriksdotter väljs till suppleanter.
§ 15 Val av revisorer. Mats Andersson och Stefan Ohlin väljs till revisorer.
§ 16 Val av valberedning. Jan Wahlman, Kåre Olsson, Gunilla Elings Friberg väljs till valberedning
§ 17 Fastställande av styrelsens verksamhetsplan och budget. Verksamhetsplanen föredras. Efter
öppnas det upp för frågor. Frågan om Orsa byaråd kommer att yttra sig angående kommunens

översiktsplan lyfts. Byarådet kan stötta byar om de har frågor de vill lyfta. Om det finns en fråga som
berör hela kommunens byar kan det vara något som byarådet bör gå vidare med. Emelie Drott
informerar om att tiden för remissvar angående översiktsplanen har passerat, men att det
fortfarande förstås är möjligt att skicka mejl till kommunen om någon har något den vill lyfta. Efter
diskussion fastställs verksamhetsplanen. Budgeten för 2019 fastställs.
§ 18 Behandling av inkomna motioner, propositionen och skrivelser. Vi lyfter förslag på stadgar. En
formulering i paragraf två diskuteras. Istället för att det står att vi ska verka i enlighet med Orsa
kommuns värdegrund diskuterar vi om det istället ska stå att vi verkar för jämställdhet och mänskliga
rättigheter och mot droger och mobbing. Ett alternativ är också att inte ta med något om värdegrund
eftersom vi förbinder oss att följa dessa riktlinjer i samband med att vi söker kommunbidrag. En
annan stadgeändring diskuteras också: i slutet på paragraf 3 finns förslag att ändra ordet
”medlemsby” till ”by”.
Beslöts: att stryka sista bisatsen i paragraf två. Att istället lägga till en ny punkt under Byarådet skall
enligt följande: ”verka för jämställdhet och mänskliga rättigheter, mot droger och mobbing.”
Beslöts: att ändra sista ordet i paragraf tre från ”medlemsby” till ”by”.
Beslöts: att godkänna förslaget till stadgar med ovan gjorda ändringar.
§ 19 Fastställande av årsmötesprotokollets tillgänglighet. Årsmötesprotokollet kommer att finnas
tillgängligt på Orsa byaråds hemsida samt att det finns att finna i original hemma hos Orsa Byaråds
styrelseordförande.
§ 20 Övriga frågor. Eva Nordfjell informerar om möjlighet att söka vindkraftspeng och berättar kort
om projektmedel som Skattungbyn fick under 2018. På Orsa hembygdsgård kommer ett museum till
minne av Lars Niklasson ställas iordning i huset bredvid bagarstugan genom Orsa kolkraft.
§ 21 Mötet avslutas

Ordförande

Sekreterare

_____________________
Marie Olsson

_________________________
Åsa Ringström

Justerare

Justerare

____________________
Eva Nordfjell

_________________________
Jan Wahlman

