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Protokoll 
 
Årsstämma med Lokalt Ledd Utveckling Halland 
 
Datum:     2018-03-28,  kl. 14:30 – 16:00 
Plats:     Vallens säteri i Våxtorp 
 
Deltagare:  25 medlemmar och andra intresserade enligt närvarolista, bilaga 1 
 

 
§ 1 
Öppnande 
Tore Holmefalk, Glommen, hälsade välkommen till årsstämman med Lokalt Ledd Utveckling 
Halland.  
 
§ 2 
Val av ordförande och två justeringsmän tillika rösträknare för stämman 
Till ordförande vid stämman utsågs Erling Cronqvist, Knäred och till vice ordförande Susanne 
Paulsson, Lilla Böslid, Halmstad. Erling Cronqvist tackade för förtroendet.  
Till att justera dagens protokoll och tillika rösträknare utsågs Marie Torstensson, Tvååker och 
Olle Kristenson, Falkenberg. 
 
§ 3 
Anmäla av sekreterare 
LAG anmäler Sven-Anders Svensson, verksamhetskontoret, till att skriva protokollet. 
 
§4 
Fråga om årsstämman utlysts i behörig ordning 
Marion Eckardt redogjorde för att kallelse via mail skickats till medlemmarna den 1 mars. 
Kallelse har också skett via Facebook och som nyhet på hemsidan.  
Beslöts 
att  anse att stämman är kallad enligt stadgarna i behörig ordning. 
 
§5 
Upprättande av röstlängd 
Bilaga 1 
Medlemsförteckning och närvarolista finns upprättade. Ordförande föreslog att avvakta med 
fastsällande av röstlängd om behov skulle uppstå. 
Beslöts 
att ta upp frågan om fastställande av röstlängd vid en eventuell omröstning. 
 
§ 6 
Fastställande av föredragningslistan 
Förslaget till föredragningslista föredrogs.  
Beslöts 
att godkänna förslaget till föredragningslista. 
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§ 7 
Anmälan av ärende att ta upp under punkten ”Vid stämman väckta frågor” 
Inga frågor anmäldes.  
 
§ 8 
Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret  
Bilaga 2 
Marion Eckardt redogjorde för verksamhetsberättelsen för år 2018 och läste upp slutordet.  
Sven-Anders Svensson redogjorde för den ekonomiska redovisningen och om det 
överklagande på ett avdrag och en sanktion som Jordbruksverket beslutat om angående vår 
första ansökan om utbetalning för driften. Förvaltningsrätten i Jönköping hade bifallit vår 
överklagan i alla delar. 
Beslöts 
att godkänna verksamhetsberättelse och årsredovisning. 
 
§ 9 
Revisorernas berättelse 
Redovisades revisionsberättelsen, som var avgiven av revisorn den 27 mars 2019. Där föreslås 
fastställa balans- och resultaträkningen för föreningen och att resultatet förs över i ny räkning.  
Beslöts 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
att fastställa balans- och resultaträkningen för föreningen. 
att resultatet förs över i ny räkning. 
 
§ 10 
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 
Revisorn föreslår att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. 
Beslöts 
att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 11 
Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår 
Bilaga 3 
Elisabeth Otterdahl, Valinge redogjorde för valberedningens förslag på medlemsavgift, vilket 
är 0 kr. Tore Holmefalk informerade om att det under året diskuterats olika sätt att aktivera 
medlemskapet. I det sammanhanget har även medlemsavgiften tagits upp som ett sätt att 
förtydliga medlemskapet för främst de organisationer som är medlemar i föreningen. Han 
önskade att stämman skulle ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan.  
Beslöts 
att inta ta ut någon avgift för medlemskap under det kommande året. 
att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan om medlemsavgift inför nästa års 

stämma. 
 
§ 12 
Beslut om arvoden och ersättningar 
Magdalena Pettersson, Slättåkra, presenterade valberedningens ledamöter och redogjorde 
för de förutsättningar som valberedningen arbetat efter och som styrs av stadgarna, samt det 
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regelverk som SJV tagit fram om hur en styrelse i Lokalt Ledd Utveckling ska se ut. Det 
framgår där vilken representation som ska finnas från respektive sektor, vilken kompetens som 
ledamöterna ska ha, samt hur kön och ålderfördelning skall vara.  
Hon redogjorde sedan för förslaget till arvoden enligt nedan: 
Årsarvode till ordförande: 12 000 kr samt kostnadsersättning med 3 000 kronor, utöver 
timarvodet. Årsarvode till vice ordförande: 6 000 kr samt kostnadsersättning med 1 000 
kronor, utöver timarvodet. Årsarvode till övriga ledamöter i arbetsutskottet: 3 000 kr samt 
kostnadsersättning med 1 000 kr, utöver timarvodet.  
Styrelsearvode: 220 kr/h, förrättningsarvode: 220 kr/h och utbildningsarvode: 220 kr/h efter 
beslut i styrelsen. 
Alla arvoden utbetalas för max 10 h/dag.  
Reseersättning utbetalas till samtliga ledamöter med skattefri ersättning per mil enligt 
Skatteverkets regler. 
Tiden för sammanträde räknas fr.o.m. avresa t.o.m. återkomst. 
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår med av arbetsgivare styrkt avdrag eller styrkt 
ersättning från försäkringskassan. 
Ingen arvodering sker till dem som har ersättning från annan arbetsgivare. 
Beslöts 
att godkänna förslaget till arvoden och ersättningar. 
 
§ 13 
Fastställande av budget 
Bilaga 4. 
Marion Eckardt redogjorde för den budget som styrelsen lagt fram.  
Beslöts 
att anta förslaget till budget för 2019 enligt bilaga 4. 
 
§ 14 
Val av ordförande 
Till ordförande för 2019 föreslogs Tore Holmefalk, Glommen på ett år. Valberedningen 
uppmanar samtidigt styrelsen att utse en vice ordförande som arbetar så aktivt att två 
personer delar på ledarskapet. 
Beslöts 
att till ordförande för 2019 utse Tore Holmefalk, Glommen. 
att uppmana styrelsen att utse en vice ordförande. 
 
§ 15  
Val av övriga styrelseledamöter 
Elisabeth Otterdahl, redogjorde för valberedningens förslag till ledamöter. 
Beslöts 
att  till offentlig sektor utse: 
 Petter Warnholtz Region Halland 2 år Nyval 
 Marianne Pleijel Kungsbacka 1 år Fyllnadsval  
 Linda Berggren   Varberg  2 år Omval 
 Rebecka Kristensson Falkenberg  2 år Nyval 
 Angelica Magnusson Laholm  2 år Nyval 
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 Kvarvarande valda på 2 år 2018 Återstående mandatperiod 
 Per Stané Persson Region Halland 1 år  
 Ola Nilsson Halmstad  1 år   
 Micael Arnström Hylte  1 år  
 

att  till ideell sektor utse: 
 Konstantia Karagiannaki Varberg  2 år Omval 
 Tore Holmefalk Glommen  2 år Nyval 
 Bo Westman   Hyltebruk  2 år Omval 
 Lars Lindström  Knäred  2 år Nyval 
  
 Kvarvarande valda på 2 år 2018 Återstående mandatperiod  
 Rose-Marie Eriksson  Fjärås  1 år  
 Hans Lindqwist Varberg  1 år   
 Susanne Thorsson  Köinge  1 år  
 Anders Kinch    Steninge  1 år  
  
att till privat sektor utse: 
 Martin Haraldsson Falkenberg  2 år Omval 
 Liselotte Abel  Sörby  2 år Omval 
 Ulrika Algothsson Ålstorp  2år Omval 
 Martin Ahlström Trälshult  2 år Omval  
   
 Kvarvarande valda på 2 år 2018 Återstående mandatperiod  
 Emma Bergstrand   Vallda  1 år  
 Marie Torstensson Tvååker  1 år  
 Kjell-Åke Källén  Femsjö  1 år  
 Claes Gauffin  Bolmsö  1 år  
 

§ 16 
Val av revisor och revisors suppleant 
Anmäldes förslag till revisor enligt offentlig upphandling Jan-Ove Bengtsson, från LR revision i 
Falkenberg, med revisorssuppleant: Marianne Thorsson, Ullared. 
Beslöts 
att  utse Jan-Ove Bengtsson, Falkenberg till revisor för 2019, med Marianne 

Thorsson, Ullared som suppleant. 
 

§ 17 
Val av valberedning och suppleanter 
Föredrogs vilka som ingått i valberedningen. Föreslogs omval. 
Beslöts 
att till valberedning utse: 

Magdalena Pettersson, (Privat sektor),  
Elisabeth Otterdahl, Valinge (Ideell sektor),  
Kristina Karlsson, Gällinge (Sammankallande, offentlig sektor) 
Roland Gottfridsson, Ysby (ersättare Privat sektor),  
Bo Persson, Oskarström (ersättare, Ideell sektor),  
Margit Bik, Halmstad (ersättare, Offentlig sektor). 
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§ 18 
Behandling av ärende som styrelsen överlämnar till årsstämman för avgörande 
Inga ärende lämnade. 
 
§ 19 
Behandling av motioner 
Inga motioner var inlämnade. 
 
§ 20 
Vid stämman väckta frågor 
Inga anmälda frågor. 
 
§ 21 
Avslutning 
Erling Cronqvist tackade och överlämnade till ordförande Tore Holmefalk som först tackade 
presidiet för väl genomförda förhandlingar med en blomma och sedan för det stora 
förtroendet att få leda LAG.  Han fortsatte med att berätta lite om hur AU:s arbete har fungerat 
under föregående år. 
De avgående ledamöterna Olle Kristenson och Cecilia Roos avtackades med en blomma. Ett 
tack riktades också till de avgående ledamöter som inte var närvarande, Anders Fribe, Niclas 
Erlandsson, Thure Sandén och Sara Walfridsson. 
Tore Holmefalk riktade ett tack till personalen, samt hälsade nya och gamla ledamöter 
välkomna i arbetet med att utveckla Halland. 
Därefter förklarade han årsmötet 2019 för avslutat. 
 
Dag som ovan 
 
 
Sven-Anders Svensson 
/sekreterare 
 
 
 
Erling Cronqvist  
/ordförande 
 
 
Justerat: 
 
 
 
Marie Torstensson  Olle Kristenson 
    


