
 
 

 

 

 

 

 

Protokoll från HälsingeLivs Årsmöte den 2 maj 2011, Nytorps 

Naturbruksgymnasium, Arbrå 
 

1 Årsmötets öppnande 

 

Ordförande Karin Ånöstam hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat 

 

2 Val av presidium  

 

a) Ordförande  

 

Till ordförande för mötet utses Ingvar Persson 

 

      b)Sekreterare 

  

Till sekreterare för mötet utses Bengt Lindstedt 

 

       c)Justerare 

  

Till justerare för mötet utses Ove Lindberg 

 

3 Fastställande av röstlängd 

 

Mötet fastställer röstlängden som framgår av bilaga med deltagande personer på mötet.  

 

 

4 Godkännande av kallelse  

 

Karin Ånöstam informerar om att kallelsen till årsmötet sänts till medlemmarna enligt vad 

som föreskrivs i stadgarna samt att kallelse även skett per mail samt lagts ut på hemsidan. 

 

Årsmötet beslutar godkänna formerna för kallelsen till årsmötet 

 

 

5 Godkännande av föredragningslista 

 

Olle Carlsson föreslår att som övrig fråga behandla HälsingeLivs roll som logistiskcentrum 

för lokala producenter. 

 

Med detta tillägg godkänner årsmötet förslag till föredragningslista 



 

 

 

6 Årsberättelse  

 

 a) Förvaltningsberättelse 

Karin Ånöstam presenterar Förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2010. 

 

Årsmötet beslutar godkänna Förvaltningsberättelsen och lägga den till handlingarna 

 

b ) Balans- och resultaträkning för 2010 

 

Anneli Fällström från ALB Ekonomi & Konstruktion AB presenterar Balans- och 

resultaträkningen för 2010. 

 

Årsmötet beslutar godkänna Balans- och Resultaträkningen för 2010 och lägga den till 

handlingarna. 

 

 c) Forsknings- och utvecklingscentrum för livsmedel  

Anette Jonsäll informerade insatserna inom ramen för projektet Forsknings- och 

utvecklingscentrum för livsmedel.  

 

En första glädjande nyhet är att projektet har fått Tillväxtverkets beslut att förlänga projektet i 

full skala fram till 2013. Tillväxtverket har tidigare rekommenderat att ligga lågt med 

projektet i avvaktan på detta ställningstagande.  

 

Insatser har skett att vid skilda sammankomster med många besökare visa upp 

Hälsingeprodukter i Stockholm, vid dessa sammankomster har Melker Andersson och Malin 

Söderström deltagit. 

 

 I maj 2011 kommer HälsingeLivs att medverka på Matmässan på Långnäs där ett 100- tal 

producenter deltar.  

 

Ett antal seminarier har anordnats bl a om förpackningar. Förpackningsutrustning planeras att 

inköpas till HälsingeLivs. HälsingeLivs samverkar med Matlandet Gävleborg. Gävle kommun 

planerar år 2014 en stor insats inom detta område. 

 

Projektet har besökt och intervjuat ett antal lokalproducerande företag. Denna aktivitet 

kommer att fortsätta under det kommande verksamhetsåret. 

 

På utbildningssidan planeras en fortbildning inom sensorik och en yrkeshögskoleutbildning är 

under planering. 

 

En gång per kvartal har det uppskattade nyhetsbrevet sänts ut och kommer så att ske även i 

fortsättningen. 

 

 

 

 

 



 

 

7 Revisorns berättelse 

 

Föreningens revisor Lars- Åke Perers läser upp Revisionsberättelsen för 2010 med föreslag 

om  

ansvarsfrihet för styrelsen. Muntligen så framhåller Lars- Åke Perers önskvärdheten av att 

styrelsen verkar för att antalet medlemmar ökar. För år 2010 har antalet minskat jämfört med 

föregående år. 

 

Årsmötet beslutar godkänna Revisionsberättelsen för 2010 och beslutar lägga den till 

handlingarna 

 

 8 Fråga om ansvarsfrihet  

 

I enlighet med förslag i Revisionsberättelsen för 2010 så beviljas styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamheten 2010. 

 

9 Beslut om antal ledamöter i styrelsen, 6 - 8st 

 

Enligt föreningens stadgar skall det vara mellan 6-8 ledamöter i styrelsen. 

Ordförande för valberedningen Anette Jonsäll presenterar valberedningens förslag att 

styrelsen år 2011 bör ha 8 ledamöter och en ersättare. 

 

Årsmötet beslutar enligt valberedningens förslag. 

  

 

10 Val  

 

a) Val av ordförande, ett år 

 ’ 

I enlighet med valberedningens förslag väljs Karin Ånöstam till ordförande.  

 

10.1 Val av ledamöter i styrelsen 

 

a ) Ledamöter i styrelsen för två år  

 

I enlighet med valberedningens förslag väljs på två år  

Olle Carlsson 

Bitti Alvin Lehman och  

Eva Bernståhl 

 

b ) Fyllnadsval på ett år 

Enligt valberedningens förslag väljs på ett år 

Stefanie Kristofers 

 

c)   Val av ersättare 

Enligt valberedningens förslag väljs som ersättare 

Jean Baptiste Rütsche 

 



 

12 Val av revisor  

Till revisors väljs Lars- Åke Perers 

  

 

13 Val av ledamöter till valberedning  

 

Årsmötet yrkar på omval av valberedningen. 

Årsmötet beslutar att till valberedning välja: 

Anette Jonsäll, ordförande 

Malena Lundell 

Tomas Skostjärn 

  

14 Fastställande av medlemsavgift (500:-) 

 

Presenterades förslag till årsavgift på 500 kronor. 

Förslag framfördes om att årsavgiften borde delas upp i en 

del som avser avgift och en annan del som avser serviceavgift. 

Därutöver framfördes att även personer borde få bli medlemmar i 

föreningen, idag endast företag. 

Båda dessa förändringar förutsätter beslut av årsmötet. 

 

Årsmötet beslutar fastställa medlemsavgiften för 2011 till 500 kr samt 

att uppdra till styrelsen att vid nästa årsmöte presentera förslag i enlighet med 

årsmötets synpunkter 

  

 

15 Övriga frågor  

 

Olle Carlsson  har framför som övrig fråga HälsingeLivs som logistikcentrum för lokala 

producenter. Av diskussionen framgick att en samordning av frakt för lokala producenter 

skulle kunna reducera kostnaderna påtagligt, 

 

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att undersöka denna möjlighet närmare. 

 

16 Årsmötets avslutande  

 

Ordförande tackar de närvarande för ett givande mötet och förklarar årsmötet avslutat. 

 

 

 

Ingvar Persson                                                                                    Bengt Lindstedt 

Ordförande                                                                                         Sekreterare 

 

 

 

                                                    Ove Lindberg 

                                                     Justerare 

 

 



 

 

 

Styrelsen för år 2011 

 
Ordförande                  Karin Ånöstam                         ( 2012 ) 

Vice Ordförande         Bengt Lindstedt                        ( 2012 ) 

Kassör                         Olle Carlsson                            ( 2013 ) 

Sekreterare                  För tillfället vakant 

Ledamot                      Ove Lindberg                           ( 2012 ) 

Ledamot                      Annica Tengvall                       ( 2012 ) 

Ledamot                     Stefanie Kristofers                     ( 2012 ) 

Ledamot                     Bitti Alvin Lehmann                   ( 2013) 

Ledamot                     Eva Bernståhl                             ( 2013) 

 

Ersättare                     Jean Baptiste  Rütsche               ( 2012 )          

 

 

 


