
Protokoll fört vid årsmöte för Värmskogs Byalag  
2021-06-20 
 

§1 Årsmötet öppnades och medlemmar hälsades välkomna. 

§2 Till mötesordförande valdes Tommy Sandström 

§3 Till sekreterare valdes Linnea Leijonmarck 

§4 Till justerare valdes Sigurd Bengtsson 

§5 Den föreslagna dagordningen kompletterades med nedan följda punkter för att sedan godkännas av årsmötet.  

- Genomgång av sittande styrelse 

- Revision 

- Ansvarsfrihet för styrelse 

- Nyval av styrelse 

- Verksamhetsberättelse 

§6 Årsmötet godkände hur kallelse till medlemmar har gått ut. Kallelse har gått ut i Värmskogsbrevet, på hemsidan 

www.varmskog.se samt på facebook sidan ”Värmskogs – Världens bästa by”. 

§7 Redovisning av sittande styrelse: 

 Ordförande – Tommy Sandström 

 Sekreterare – Lars Liljestrand 

 Kassör – Lena Nordahl 

 Ledamot – Linnea Leijonmarck 

 Ledamot – Birgitta Bengtsson 

 Ledamot – Johan Holmgren 

 Valberedning – Jorry Olsson 

 Revisor – Stina Hansson  

§8 Revision – Kassa och kontotillgångar redovisades för mötet och kassören beviljades ansvarsfrihet.  

§9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

§10 Val av ny styrelse - Mötet beslutar att sammansätta en interimsstyrelse för att i mars 2022 sammankalla till ett 

nytt ordinarie årsmöte.  

 Ordförande – Tommy Sandström 

 Sekreterare – Wille Leijonmarck 

 Kassör – Lena Nordahl 

http://www.varmskog.se/


§11 Till firmatecknare utsågs ordföranden och kassören var och en för sig och i förening. 

§12 Redovisning av verksamhetsberättelse – Byalaget har de senaste åren inte bedrivit någon verksamhet. 

§13 Byalagets framtid – Diskussionen på föreningens funktion togs upp när Lisa Gärdt genom sitt projekt ”Hållbara 

Värmskog” behövde ett samlat forum för föreningslivet i Värmskog. Lisa har skapat en utvecklingsgrupp där en 

representant från varje förening medverkar. Denna grupp kommer fortsätta sitt arbete utanför Byalagets organisation 

och diskussionen om Byalaget fortsatte med en redogörelse för grunden och historien bakom föreningen. Urban 

Elmefjäll redovisade hur Byalaget startade samt redogjorde hur tidigare Bygdegårdsföreningen upplöstes och 

skänkte sina inventarier till det nystartade Byalaget under 90-talet. Helen Werme berättade hur Byalaget arbetade när 

det startade, att det var representanter från bygden, och inte från de olika föreningarna som var med. Under Byalaget 

skapades sedan arbetsgrupper för att behandla olika frågor i bygden. Frågan ställdes hur attraktivt det är att fortsätta 

arbetet för föreningsrepresentanter genom byalaget, eller om det skall vara tydligare redogjort för bygdens invånare 

att byalaget inte är ett samlingsorgan för föreningsrepresentanter utan en fristående förening för mer ”allmänna 

samhällsfrågor” för att engagera fler. Frågan togs även upp om Byalaget ens skall arbeta vidare eller om föreningen 

skall avvecklas.  

§14 En motion hade inkommit - den lästes upp och redogjordes av avsändaren. Se bifogat dokument. Motionen 

accepterades av årsmötet och det beslutades att Thorbjörn Belenos får ansvar att innan mars 2022, när nästa ordinarie 

årsmöte skall hållas, gå igenom Byalagets arbete och betydelse för bygden. Samt strukturera upp hur föreningen bör 

bedriva sin verksamhet, om det skall vara föreningsrepresentanter eller oberoende valda personer från bygden. Han 

skall även se över stadgarna och redovisa stadgeändringar om så behövs. Han får fritt utse en arbetsgrupp. I denna 

utredning skall även ingå vilka poster som behövs i föreningen samt se över ny valberedning. 

§15 Övriga frågor 

- Hemsidan www.varmskog.se ligger under byalagets ansvar men då det ej bedrivits någon 

verksamhet har denna betalats av Bygdegårdsföreningen. Den summa Bygdegårdsföreningen 

betalt för webhotellet de senaste åren, önskar de få tillbaks när Byalaget startar sin verksamhet 

igen. 

- Byalagets inventarielista redovisades kort och Linnea Leijonmarck fick i uppdrag att inför nästa 

årsmöte inventera och presentera.  

§16 Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Värmskog dag som ovan 

 

 

Ordförande 

Tommy Sandström 

 

 

Sekreterare    Justerare 

Linnea Leijonmarck   Sigurd Bengtsson 
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Årsmöte Värmskogs Byalag 2021-06-20 

 

· Årsmötet öppnas. 

· Val av mötesordförande. 

· Val av sekreterare. 

· Val av justeringsman. 

· Godkännande av dagordning. 

· Prövning om årsmötet blivit behörigt utlyst. 

· Byalagets framtid. Kallelsen läses upp. Förklaring. 

· Inkommande motioner. 

· Mötets inställning till vad som behöver göras inför nästa årsmöte, 

- Fortsätta som byalaget historiskt jobbat? 

- Jobba fram nya stadgar och ett arbete med föreningsrepresentanter? 

- Lägga ner föreningen? 

- Har mötet fler förslag? 

· Ny valberedning? 

· Övriga frågor. 

· Mötets avslutande. 

 

 


