
 

 

 

Föreningsstämma 2021 för  

LEDER I HELSINGESKOGEN  
Ekonomisk Förening 

Dag: 2021-11-24  

Tid: 18:30-21:00 

Plats: Restaurang Nu Läll, Edsbyn 

Närvarande: Christoffer Karlström, Sune Larsson, Janne Setterberg, Anna Rudman, Björn Landgren, Emil Forsmark 

och Lotten Andersson. 

PROTOKOLL 

1. Ordförande Sune Larsson öppnar stämman. 

2. Röstlängden godkänns. 

3. Stämman väljer Sune Larsson till ordförande för föreningsstämman  

4. Stämman väljer Emil Forsmark och Janne Setterberg till justerare och rösträknare. 

5. Lotten Andersson väljs till mötets sekreterare. 

6. Stämman är utlyst enligt stadgarna. 

7. Dagordningen fastställs. 

8. Styrelsens årsberättelse och förvaltningsberättelse läses och läggs till handlingarna. 

9. Balansräkningen gås igenom och revisionsberättelsen läses. 

10. Vi beslutar att arbetet ska fortgå utan arvoden till styrelseledamöter och revisorer 

11. Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår förblir densamma (se bil.1) 

12. Samtliga styrelseledamöter fortsätter sitt arbete i styrelsen (se bil.2), med  Sune  Larsson 

som ordförande. 

13. Curt Arsander och Per Olof Hansers fortsätter som revisorer med Nils Erik Falk som 

ersättare (se bil.2). 

14. Björn Landgren fortsätter som suppleant i styrelsen. 

15. Inga motioner har inkommit. 

16. Projektet har förlängts med 1 år till följd av pandemin. 

17. Vi diskuterar verksamhetsplanens olika punkter och fördelar några näraliggande uppdrag 
 Vi diskuterar var ansvaret för ett övergripande kommunalt arbete kring leder (och andra viktiga 

naturområden som Gamla Landsvägen, Vinströmmen, Hylströmmen m.fl.) ska ligga.  
Leder i Helsingeskogen är en lämplig organisation för det långsiktiga arbetet med leder, anser vi.   

 Vi diskuterar hur det samordnande ansvaret skulle kunna organiseras i/under Leder i Helsingeskogen och 
föreslår olika personer som skulle kunna hjälpa oss att nå dit.  
Andreas Davidsson (Hitta ut, Luften är fri), AnneMarie Smensgård (Söders Friskvård), Ann-Kristin Jonsson 
(Pilgrimsledsarrangör) och Jens Olsson (GIS-ingenjör hos Ovanåkers kommun) är namn som nämns. Sune  
och Lotten pratar vidare med dessa.  

 Sune fortsätter med ägaravtal, ledarbete och skyltar. 
 Vi uttrycker vår tacksamhet för kassörens ständiga fikaservice genom att swisha en slant. 
 Alla i styrelsen funderar vidare på olika vägar framåt för det gemensamma målet med utmärkta (i 

dubbel bemärkelse) leder inom Ovanåkers kommun!  

18. Nästa årsstämma hålls i mars 2022. 
Lotten Andersson, sekreterare __________________________________  
Emil Forsmark, justerare ________________________________________ 
Janne Setterberg, justerare ______________________________________ 

Bilaga 1 Medlemsavgifter. Bilaga 2 Styrelsen 2021 



 

 

 

BIL. 1 

MEDLEMSAVGIFTER  
LEDER I HELSINGESKOGEN  

Enskilda medlemmar  100 Kr  
Ideella föreningar  500 Kr  
Företag upp till 5 st. anställda  1000 Kr  
Företag med 6 till 10 st. anställda  2 500 Kr  
Företag med 11 till 25 st. anställda  5 000 Kr  
Företag med mer än 26 st. anställda  10 000 Kr  

 

BIL. 2 

STYRELSEN LEDER I HELSINGESKOGEN  

 
Mail: sune.wmk@gmail.com , info@kanotcamping.se, eslasanna@gmail.com, janne.setterberg@gmail.com, 

curt.arsander@helsingenet.com, hogatan15@gmail.com, e.forsmark@gmail.com, gudrun.axman-jumisko@ovanaker.se 
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