STÄMMOPROTOKOLL
Protokoll fört vid länsförbundsstämma med Älvsborgs länsförbund av Sveriges 4H,
lördagen den 15 April 2018 på Kalvs gamla skola i Kalv.
14 personer närvarade
Länsförbundsstämman startade kl 10.30 och ajournerades för lunch 12.30-13.40 samt
avslutades klockan .
Stämman öppnas,
Länsförbundsstämman öppnades av Emma Hansson Älekulla 4H, ordförande i Älvsborgs läns
4H, som hälsade alla välkomna till Kalvs gamla skola. Närvaro: Se bilaga 1
§ 1. Val av ordförande och vice ordförande för stämman,
Till att leda dagens förhandlingar valdes Erik Inghammar.
Till vice ordförande valdes Johan Norrman Gunnarsson.
§ 2. Val av sekreterare för stämman,
Till sekreterare för stämman utnämnde styrelsen Emma Hedin
§ 3. Val av protokolljusterare,
Till justerare valdes Emmy Sjöström och Linn Bengtsson
§ 4. Fastställande av röstlängden,
Röstlängd fastställs när detta behövs. Närvarolista upprättades, se bilaga 1.
§ 5. Fråga om länsförbundsstämmans behöriga utlysande,
Stämman ansågs vara behörigen utlyst.
§ 6. Fastställande av ärendelistan,
Ärendelistan fastställdes.

§ 7. Länsförbundsstyrelsens årsberättelse,
Jenny Köhler gick igenom årsberättelsen som sedan lades till handlingarna.
§ 8. Revisorernas berättelse,
Revisorernas berättelse lästes upp av Markus Korpås och lades till handlingarna.
§ 9. Fastställande av balansräkning,
Markus Korpås redogjorde för balansräkningen och den fastställdes.
§ 10. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter,
Med punkterna om revisorernas berättelse, balansräkningen samt årsberättelsen som
grund, beslutade stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
§ 11. Behandling av styrelsens förslag till stämman,
Det fanns inga inkomna propositioner.
Simon Almsaddi, Holsljunga 4H, anslöt sig till mötet.
§ 12. Behandling av inkomna motioner,
Det fanns inga inkomna motioner.

§ 13. Behandling av budget för nästkommande verksamhetsår (2019), innefattande även
beslut om medlemsavgifter, samt arvoden och reseersättningar till styrelseledamöter och
revisorer, samt reviderad budget för innevarande år (2018),
Markus Korpås gick igenom resultatrapporten. Regionbidraget har Älvsborgs 4H sökt
tillsammans med Skaraborgs 4H. Älvsborgs 4Hs del av bidraget är ännu inte inbetalt till
Älvsborgs 4H.
Stämman ajournerades för lunch 12.30
Markus Korpås lämnade mötet.
Beslut om medlemsavgift: Mötet beslutade att för alla under 25 år tar länet ut 5 kr. För
alla över 25 år tar länet ut 30 kr (ingen skillnad mellan T- och F-medlem oavsett ålder).
Stämman beslutade att Ordförande och Kassör får ett arvode på 900 kr per år samt att
vid uppvisande av räkning ges ytterligare bidrag på max 1100 kr vardera.
Vice Ordförande och Sekreterare får ett arvode på 300 vardera.
Beslutet togs att reseersättning utgår till förtroendevalda och andra av
Länsförbundsstyrelsen/Länsförbundsstämman/Planeringskonferensen utsedda personer.
Reseersättningen beslutades att vara oförändrad; 18,50 kr/mil för bil och 9 kr/mil för
motorcykel. För att få reseersättning ska reseersättningspolicyn följas. Se bilaga 2.
Stämman godkände den reviderade budgeten för 2018 som visar ett budgeterat
underskott på 18.200 kr, se bilaga 3.
§ 14. Val av ledamöter i länsförbundsstyrelsen:
a. Val av ordförande,
Emma Hansson, Älekulla 4H, valdes till ordförande.
b. Val av övriga ledamöter,
Evelina Gunnarsson, Ramsholmens 4H, Omval 2 år
Markus Korpås, Tånga Heds 4H, Omval 2 år
Ellen Magnusson, Ramsholmens 4H, Omval 2 år
Jenny Köhler, Tånga Heds 4H, Omval 2 år
c. Val av ersättare,
Stämman beslutade att ha 2 st suppleanter
Alexandra Claesson, Odenslunds 4H Omval 1 år
Emmy Sjöström, Gunnarsjö 4H Nyval 1 år
Kvarvarande mandat:
Susanne Nilsson, Tånga Heds 4H
§ 15. Val av:

a. En ledamot i förtroenderådet samt en suppleant för denne,
Markus Korpås valdes som ledamot i förtroenderådet. Styrelsen får i uppdrag att utse
en suppleant om inte Markus Korpås kan.
b. Ombud till riksstämma och suppleanter för dessa,
Emma Hansson valdes som ombud till riksförbundsstämman.
Evelina Gunnarsson valdes till suppleant till riksförbundsstämman.
§ 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter,
Som revisorer och revisorssuppleant valdes:
Pär Inghammar (Omval) med personlig ersättare Anita Mårtensson (Omval) och
Emma Hedin (Nyval) med personlig ersättare Sofi Johansson (Omval).
§ 17. Val av valberedning samt sammankallande i denna,
Erik Inghammar, Istorps 4H (Sammankallande)
Ingegerd Hultqvist, Odenslunds 4H
Sofia Jantén, Skredsviks 4H
§ 18. Övriga ärenden,
Tipspromenadens rätta svar gicks igenom.
Presidiet och styrelsens ledamöter avtackades med chips och godis!
§ 19. Stämman avslutas,
Ordförande Erik Inghammar tackade alla för en väl genomförd stämma och avslutade mötet.
Stämman avslutades kl. 15.34

_______________________

________________________

Ordförande: Erik Inghammar

Sekreterare: Emma Hedin

_______________________

________________________

Justerare: Emmy Sjöström

Justerare: Linn Bengtsson

Bilaga 1

Närvaro:
Hanna Trimmel, Odenslunds 4H
Linn Bengtsson, Odenslunds 4H
Emmy Sjöström, Gunnarsjö 4H
David Hansson, Älekulla 4H
Karolina Litkowska, Odenslunds 4H
Emma Hedin, Holsljunga 4H
Erik Inghammar, Älekulla 4H
Johan Norrman Gunnarsson, Ramsholmens 4H
Simon Almsaddi, Holsljunga 4H

Länsförbundsstyrelsen
Jenny Köhler, Tånga Heds 4H
Evelina Gunnarsson, Ramsholmens 4H
Alexandra Claesson, Odenslunds 4H
Susanne Nilsson, Tånga Heds 4H
Markus Korpås, Tånga Heds 4H
Emma Hansson, Älekulla 4H

Bilaga 2

Reseersättningspolicy
För Älvsborgs läns 4H:s förtroendevalda
Bakgrund: Under ett par styrelsemöten har länsförbundsstyrelsen diskuterat om hur vi
hanterar de reseersättningar vi lämnar in hanteras på rätt sätt.
Vi fick detta i uppdrag att komma fram till ett förslag.
Tidigare har det funnits en osynlig regel att styrelsen delegerar till kassören att bevilja
reseersättningar samt utbetalning av dessa. Under ett styrelsemöte för ett par år sedan
beslutades det att en reseersättning beviljas till och från hemmet, då till eventuell aktivitet
eller möte. Alternativt till eller från arbetsplats.
Du är förtroendevald av stämman. Det ska inte kosta att vara ideell. Om det är någon
person, utöver länsförbundsstyrelsen eller valberedningen, som angör mål för
reseersättning, skall det finnas ett styrelsebeslut för att hen ska få reseersättning. Exempel
på dessa kan vara instruktörer på en aktivitet eller inbjudan av sakkunnig.
Vi föreslår följande:
Att:
• Kassören tar emot och eventuellt beviljar reseersättningar som inkommer. Vid
frågetecken tas dessa till nästkommande styrelsemöte för diskussion.
• Reseersättning beviljas till och från hemadress till aktuell plats för möte eller
aktivitet.
• Resorna ska i största möjliga mån göras kollektivt.
• Resorna i största möjliga mån skall ske genom samåkning.
• Blanketten ankommer kassören senast tre månader efter resan gjorts.
• Reseersättningsblanketten skickas till kassören i pappersform, för att underlätta
pappersarbete för kassören.
• Om en (1) resa överstiger 1500 kr (SEK) ska kassören ha en diskussion med styrelsen
huruvida den ska beviljas eller avslås. Delar av en reseersättning kan göras.
• Utbetalningar sker av kassören.
• Vid övriga ärenden kontaktas länsförbundsstyrelsen för diskussion.
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