2015-08-25

URnära

Bilagor:
Röstlängd/närvaroförteckning
Stadgar

Protokoll fört vid årsstämma/bildandemöte för URnära, ideell förening
Plats: Hotel Vännäs, Vännäs
Datum: Tisdagen den 25 augusti, 2015
Tid:
19.00-20.00
Stämmans öppnande
Enar Jonsson, ordförande Leader URnära, inledde årsstämman med att ge en kort tillbakablick
över den aktuella situationen från Jordbruksverkets beslut att godkänna men inte prioritera
Leader URnära som ett nytt Leader område.
§1

Val av ordförande för stämman
Till ordförande för stämman valdes Lena Carneland.

§2

Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes.

§3

Val av protokollförare vid stämman
Till protokollförare vid stämman valdes Lovisa Carneland.

§4

Val av två justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera stämmans
protokoll
Till justerare tillika rösträknare valdes Anna-Stina Ögren och Per-Gunnar Olofsson.

§5

Medlemskap, godkännande av röstlängd/närvaroförteckning
Samtliga närvarande på mötet har rösträtt i bildandet av URnära ideell förening.
Röstlängd/närvaroförteckning godkändes utifrån detta. Denna bilägges protokollet.
De personer som lämnar in medlemsansökan vid mötet blir upptagna som medlemmar i
föreningen.

§6

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Enar Jonsson redogjorde för hur stämman utlysts. Kallelse har sänts ut med brev två
veckor innan årsstämman, samt annons i lokal pressen. Övriga årsmöteshandlingar har
under samma period varit tillgängliga via särskild sida på URnäras webbplats.

§7

Bildande av URnära ideell förening
Årsstämman beslöt att bilda URnära ideell förening.

§8

Stadgar
Förslag till stadgar har funnits tillgängliga på URnäras webbplats.
Stadgarna godkänndes efter korrigering.

§9

Interimsstyrelse
Stämman beslöt att utse interimsstyrelsen och den består av:
Christer Lindvall – Offentlig sektor, Umeå
Kjell-Åke Nilsson – Offentlig sektor, Robertsfors
Nina Loughlin – Offentlig sektor, Vindeln
Maria Bahlenberg – Offentlig sektor, Bjurholm
Enar Jonsson – Ideell sektor, Umeå. Ordförande
Roger Sandström – Privat sektor, Umeå
Lovisa Carneland – Verksamhetskontoret, föredragande samt protokollssekreterare.
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§10 Begäran av organisationsnummer
Stämman uppdrog till verksamhetskontoret att ansöka om organisationsnummer.
§11 Öppnande av bankkonto
Stämman uppdrog till verksamhetskontoret att öppna ett bankkonto.
§12 Ordinarie stämma
Stämman beslöt att utse valberedning och den består av:
Åke Sandström – Privat sektor, Vännäs, sammankallande
Dagmar Schröder – Offentlig sektor, Bjurholm
Göran Sundqvist – Ideell sektor, Umeå
Valberedning kallar till ordinarie årsstämma.
§13 Medlemskap i Landsbygdsnätverket
Stämman beslöt att ansöka om medlemskap i Landsbygdsnätverket.
§14 Behandling av inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.
§15 Avslutning
Mötesordförande Lena Carneland avslutade stämman. Lena avtackades med blommor.

Lena Carneland
Ordförande

Lovisa Carneland
sekreterare

Anna-Stina Ögren
justerare

Per-Gunnar Olofsson
justerare
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