
 

 

Årsmötesprotokoll 2014 
Intresseföreningen Bergslagets årsmöte 2014-05-16 i Skinnskatteberg på Kulturhuset Korpen. 
 
Närvarande: företrädare för medlemmarna; kommuner, regioner och landsting 
 
 

1. Årsmötets öppnande  
Styrelsens ordförande, Inga-Britt Kronnäs, hälsar välkommen och förklarar 
årsmötesförhandlingen öppnad. 

 
2. Fastställande av röstlängd  Bilaga 1 

Röstlängden fastställs genom signering av röstlängden. Närvarande är: 14 av 23 
medlemskommuner, Region Dalarna, Region Värmland, Regionförbundet Örebro län 
och landstinget Västmanland. Sammantaget är 19 av totalt 27 medlemmar 
närvarande. Totalt medverkade 27 representanter från medlemmarna vid årsmötet. 

 
3. Fråga om årsmötet utlysts på rätt sätt  

Förhandsavisering om årsmötet till samtliga medlemmar per e-post 2014-04-25. 
Inbjudan med anmälan till samtliga medlemmar 2014-04-25 (sista anmälningsdag 9 
maj), utskick av handlingar till anmälda 2014-05-09, påminnelse till ej anmälda 
medlemmar 2014-05-05 och 2014-05-09. 
 
Årsmötets deltagare fastställer: 

 att årsmötet utlysts i laga ordning. 
  

4. Godkännande av dagordning 
Förslaget till dagordning godkänns. 

 
5. Val av mötesfunktionärer, ordförande och sekreterare 

Årsmötet beslutar att till ordförande respektive sekreterare utse: 
Lars Andersson, Skinnskattebergs kommun, ordförande 
Alma Hanser, Intresseföreningen Bergslaget, sekreterare 
 

6. Val av två protokollsjusterare att jämte ordföranden justera protokollet, tillika 
rösträknare 
Till att justera protokollet, tillika att fungera som rösträknare, utses: 
Jonas Hillerström, Borlänge kommun  

 Jonas Kleber, Lindesbergs kommun 
  
7. Redovisning av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013  

Verksamhetschef Anders Edström redovisar styrelsens verksamhetsberättelse med 
årsredovisning för 2013.  Bilaga 2 

  
 
 Årsmötet beslutar: 



 

 

 att godkänna redovisningen av styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning.   
 
 
8. Revisionsberättelsen föredras Bilaga 3 

Revisorernas berättelse läses upp. 
 
Årsmötet beslutar: 
att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

 
9. Fastställande av verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Bilaga 2 

 
Årsmötet beslutar: 

 att fastställa verksamhetsberättelse med årsredovisning för 2013. 
 
10. Disposition av vinst eller förlust  

 
Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag: 
att 2013 års resultat förs i ny räkning. 
 

11. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
 
Enligt revisorernas förslag beslutar årsmötet:  
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.  

 
12. Fastställande av verksamhetsinriktning för 2015 Bilaga 4 

Intresseföreningen Bergslagets ordförande Inga-Britt Kronnäs redogör för 
huvuddragen i förslaget till verksamhetsinriktning för 2015. Styrelsen föreslår som 
fokusområde för år 2015 ”Bergslagen i framtiden”. Årsmötet efterfrågade en modell 
för utvärdering av den framtida verksamhetsplanen för 2015. Styrelsen får därför i 
uppdrag att undersöka vilka modeller för utvärdering som kan vara aktuella.   
 
Årsmötet beslutar: 
att fastställa verksamhetsinriktningen för år 2015 i enlighet med förslaget. 

 
13. Redovisning av styrelsens verksamhetsplan och budget för 2014  Bilaga 5 

Intresseföreningen Bergslagets ordförande Inga-Britt Kronnäs presenterar styrelsens 
verksamhetsplan med budgeten för 2014. 
 
Årsmötet lägger informationen till handlingarna.  

 
14. Fastställande av medlemsavgift för 2015 Bilaga 6 

 
Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag:  
att oförändrade medlemsavgifter ska gälla för år 2015. 
 
 
 

15. Val av ordförande för 1 år 



 

 

Ewa-Leena Johansson, sammankallande i valberedningen, föredrar valberedningens 
förslag. Ewa-Leena redovisar inledningsvis valberedningens arbete med att erbjuda 
samtliga medlemmar att nominera ledamöter till styrelse och som revisorer.  
Valberedningens utgångspunkt har varit att tillgodose de följande tre kriterierna; så 
jämn könsfördelning som möjligt, representation från samtliga fem län där 
föreningen har medlemmar samt att urvalet bör spegla den samlade politiska 
kartbilden hos medlemmarna. Ewa-Leena Johansson konstaterar avslutningsvis att 
det är en helt enig valberedning som står bakom förslagen. 
 
Årsmötet beslutar enhälligt, i enlighet med valberedningens förslag: 
att välja Inga-Britt Kronnäs, till ordförande för ett år.  
 
  

16. Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare för 1 år 
 
Till styrelseledamöter för ett år väljer årsmötet enligt valberedningens förslag: 
 
Anders Ceder, Regionförbundet Örebro län 
Torbjörn Parling, Filipstads kommun  
Lars Andersson, Skinnskattebergs kommun 
Kenneth Persson, Borlänge kommun 
Birgitta Johansson, Sandvikens kommun 
Solveig Oscarsson, Nora kommun 
Anna Nikula Wikström, Landstinget Västmanland 
Ulric Andersson, Region Värmland 
 
Till ersättare som styrelseledamöter väljer årsmötet enligt valberedningens förslag: 
 
Tomas Ulfborg, Fagersta kommun 
Mats Dahlström, Falu kommun 
Hans Jildesten, Storfors kommun 
Bengt Andersson, Ludvika kommun 
Sussie Berger, Avesta kommun 

 Torbjörn Jansson, Hofors kommun 
Jonas Kleber, Lindesbergs kommun 
Benny Ahremark Persson, Region Värmland 
Astrid Dahl, Ljusnarsbergs kommun 

 
17. Val av två revisorer jämte ersättare för 1 år 

 
Till revisorer väljer årsmötet enligt valberedningens förslag: 
Bo Wallströmer, Ljusnarsbergs kommun 
Jessica Jansson, Hällefors kommun 
 
Till ersättare för revisorerna väljer årsmötet enligt valberedningens förslag: 
Mats Myrén, Avesta kommun 
Mikael Ollas Eriksson, Skinnskattebergs kommun 

18. Val av valberedning 



 

 

 
Till valberedning väljer årsmötet: 
Ewa-Leena Johansson, sammankallande, Ljusnarsbergs kommun, Örebro län 
Marie-Louise Dangardt, Hofors kommun, Gävleborgs län 
Åsa Eriksson, Norbergs kommun, Västmanlands län 
Clas Jacobsson, Borlänge kommun, Dalarnas län 
Tomas Riste, Region Värmland, Värmlands län  

 
19. Förslag från styrelse och/eller medlemmar Bilaga 7 

Malung-Sälens kommun lämnade in en skrivelse 2014-05-15 om Västerdalsbanan 
där man efterfrågar stöd i en diskussion gentemot Trafikverket. Årsmötet beslutade 
att överlämna denna skrivelse till styrelsen för vidare handläggning.  
 
Medlemmarna efterfrågade en kampanj för Bergslagens tillverkningsindustri 
gentemot media, där man försöker lyfta vikten av Sveriges varuproduktion. Årsmötet 
ställde sig bakom detta och beslutade att styrelsen får i uppdrag att arbeta vidare med 
frågan.   

 
20. Årsmötets uttalande Bilaga 8 

Ett förslag till uttalande delas ut. Årsmötet beslutar att uttalandet ”Bergslagen i 
framtiden” kan antas som årsmötets uttalande. 
Det av årsmötet antagna uttalandet biläggs årsmötesprotokollet. 

 
21. Övriga frågor 

Inga övriga frågor har aktualiserats. 
 
22. Avslutning 

Inga-Britt Kronnäs tackar för förtroendet att leda föreningens verksamhet det 
kommande verksamhetsåret. Inga-Britt Kronnäs riktar ett tack till de avgående 
styrelseledamöterna Per Gruvberger, Filipstads kommun, Lars Flodin, Landstinget 
Västmanland samt Rolf Hahre, Hallstahammars kommun och hälsar den nya 
styrelsen välkommen till ett nytt verksamhetsår. 
 
Inga-Britt tackar avslutningsvis Skinnskattebergs kommun för värdskapet och Lars 
Andersson för ordförandeskapet under årsmötet. 
 
Därefter avslutas årsmötet. 
 
 
Alma Hanser    Lars Andersson 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
Justeras: 
 
 
Jonas Hillerström    Jonas Kleber 
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