
Protokoll fört vid bildandet av Skellefteå Älvdal ideell förening  

på Café Ångloket i Kusfors 
 

Mötet inleds med fika och information om Skellefteå Älvdal och lokalt ledd utveckling med 

leadermetoden ( se bilaga 2 ) av Monica Marklund och Oskar Sjölund 

 

 

§ 1.    Mötets öppnade 

          Ulrika Rönnlund hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

 

§ 2.    Godkännande av dagordning 

          Dagordningen godkänns. 

 

§ 3.    Val av mötesordförande 

          Ulrika Rönnlund väljs till mötesordförande. 

 

§ 4.    Val av sekreterare för mötet 

          Till sekreterare utses Monica Marklund. 

 

§ 5.    Val av justerare, 3 st 

          Oskar Sjölund, Malå, offentlig sektor, Dorina Larsson, Norsjö, privat sektor, Björn  

           Lundmark, Skellefteå, ideell sektor väljs att justera protokollet och till rösträknare. 

           

§ 6.    Stämmans behöriga utlysande. 

          Stämman har utlysts via annonser i dagstidningar, Skellefteå Älvdals Facebooksida, 

          kommunernas hemsida, via mejl till de nätverk och kontakter som finns tillgängliga.  

          Stämman godkänner utlysandet. 

 

§ 7.    Beslut om bildande av förening. 

          Stämman beslutar att bilda förening. 

 

§ 8.   Beslut om föreningens namn 

         Stämman beslutar att föreningen ska heta Skellefteå Älvdal ideell förening. 

 

§ 9.   Fastställande av stadgar 

         De föreslagna stadgarna fastställdes efter justeringar i paragraferna 2,4, 6, 7,12 och 13 

         (se bilaga 1 Stadgar för Skellefteå Älvdal) 

 

§ 10.  Fastställande av årsavgift 

          Stämman beslutar att årsavgiften ska vara 100 kronor. Samma medlemsavgift för    

          privatpersoner som för företag, föreningar, organisationer. 

 

§ 11   Fastställande av ersättning till ledamöter 

          Ledamöter i föreningens styrelse/beslutsgruppen, med undantag för de som väljs från  

          offentlig sektor, får ersättning i enlighet med Norsjö kommuns reglemente för  

          förtroendevalda. Ordförande (från ideell och privat sektor) arvoderas därutöver med 3 000 kr   

          per månad. Ordförande får i uppdrag att föra dagbok över hur mycket tid som läggs ner på  

          uppdraget som ordförande för Skellefteå Älvdal. 

 

 

 

 

 

§ 12.  Val av ledamöter, 1 år 



          Till ledamöter i föreningens LAG/ styrelse väljs för 1 år: 

 

          P-O Lööv, Norsjö, ideell sektor 

          Ingrid Ejderud Nygren, Norsjö, offentlig sektor 

          Peder Johansson, Malå, privat sektor 

          Celia Ahlin, Skellefteå, ideell sektor 

          Ulrika Rönnlund, Skellefteå, offentlig sektor 

 

         Till ledamöter i föreningens LAG/ styrelse väljs för 2 år: 

 

          Dorina Larsson, Norsjö, privat, sektor 

          Oskar Sjölund, Malå, offentlig sektor 

          Ulrika Renström, Malå, ideell sektor 

          Simon Markusson, Skellefteå, offentlig sektor 

          Johannes Lindberg, Skellefteå, ideell sektor 

          Stina Stenmark, Skellefteå, privat sektor 

           

§ 13.   Val av ordförande 

          Till ordförande väljs Ingrid Ejderud Nygren, Norsjö, offentlig sektor, 1 år 

 

§ 14.  Val av revisor 

          Styrelsen/ LAG får i uppdrag att upphandla revisortjänst 

 

§ 15.  Val av valberedning 

          Till valberedning väljs Lars Westerlund               Norsjö        privat sektor 

                                               Inga-Britt  Hultmar           Malå           ideell sektor 

          Sammankallande         Tomas Öhlund                  Skellefteå   offentlig sektor 

 

§ 16.  Övriga ärenden  

          Synpunkter framfördes att förslag på stadgar kunde, inför mötet, varit tillgängliga på fler sätt än    

          via Skellefteå Älvdals facebooksida. Det framfördes även synpunkter att valberedningens    

          förslag på personer till beslutsgruppen kunde varit presenterade inför mötet. 

 

§ 17.  Mötets avslut 

          Ordförande Ulrika Rönnlund tackar alla närvarande för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

Kusfors den 29 september 2015 

 

 

 

…………………………………………..             …………………………………………. 
Monica Marklund sekreterare                                                Ulrika Rönnlund ordförande 

 

Justeras 

 

 

…………………………………………..             ………………………………………….. 
Oskar Sjölund                                                                         Björn Lundmark 

 

 

…………………………………………………… 

Dorina Larsson 


