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Föreningen Raan.nu     PROTOKOLL 
      2022-05-17 

Typ: Årsmöte 
När: Kl 18.00 – 19.30 
Var: Församlingsgården, Råneå 
Närvarande: Kent Höglund  Dan Aspegren  Elisabeth Aspegren 
 Seth Holmvall  Leif Hansson  Sten Sjöberg 
 Henrik Johansson Sture Roos  Thomas Åström 
 Nils-Olof Johansson Greta Andersson Bo Bergman 
 Alexandra Mirijamdotter Lars Sjöberg  Birgitta Johansson Norberg 
 Rolf Svanberg  Lars Andersson Ingrid Vikman 
 Ewa Eriksson  Gunborg Dalman Marianne Holmfrid  
 Ewa Sandberg  Jan Nordström Yvonne Lundberg 
 Ove Lundberg  Tore Sundqvist Leif Larsson 
 Agneta Löf 

§ 1 Musik av Skravelholmarna 
Årsmötet inleds med musik av gruppen Skravelholmarna.  

§ 2 Årsmötets öppnande 
Föreningens ordförande Kent Höglund hälsar alla välkomna, berättar lite om föreningens historia och 
förklarar årsmötet för öppnat.  

§ 3 Parentation 
En parentation för under året avlidna medlemmar och vänner hålls, då Birgitta Johansson Norberg 
tänder ljus och Skravelholmarna spelar lågmäld musik. 

§ 4 Val av mötesordförande 
Till årsmötesordförande utses Sten Sjöberg. 

§ 5 Val av mötessekreterare 
Till att föra årsmötesprotokollet utses Agneta Löf. 

§ 6 Val av justerare, 2 personer 
Till att jämte mötesordförande justera dagens protokoll utses Leif Hansson och Birgitta Johansson 
Norberg.  

§ 7 Godkännande av dagordning 
Den föreliggande dagordningen godkänns. 

§ 8 Godkännande av årsmötets utlysning 
Kallelse har gått ut ca två veckor innan mötet via föreningens hemsida och Facebook. Mötet beslutar 
att godkänna årsmötets utlysning. 

§ 9 Verksamhetsberättelse 2021 
Agneta Löf föredrar verksamhetsberättelsen och mötet beslutar att godkänna den och lägga den till 
handlingarna. 

§ 10 Ekonomisk berättelse 
Den ekonomiska redovisningen föredras av Leif Larsson. Mötet beslutar att godkänna redovisningen 
och lägga den till handlingarna. 
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§ 11 Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen, upprättad av revisor Henrik Johansson och revisorssuppleant Thomas Åström, 
föredras av Henrik Johansson. Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.  

§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 13 Medlemsavgift 2022 
Beslutas vara oförändrad, dvs 100 kronor per familj. 

§ 14 Fastställande av antal styrelseledamöter 
Beslutas att styrelsen ska bestå av ordförande, 8 ordinarie ledamöter och två suppleanter.  

§ 15 Val av ordförande 
Årsmötet beslutar enhälligt att till föreningens ordförande utse Kent Höglund ett år framåt. 

§ 16 Val av ledamöter 
Beslutas utse följande ordinarie ledamöter för två år framåt: 
Leif Hansson, Sture Roos, Marianne Johansson Holmfrid och Håkan Lidman. Ett år kvar av 
mandattiden har: Lars Sjöberg, Leif Larsson, Agneta Löf och Tore Sundqvist. 

§ 17 Val av ersättare 
Beslutas utse Greta Andersson till suppleant för två år framåt. Ett år kvar av mandattiden har Ewa 
Eriksson. 

§ 18 Val av revisor och revisorssuppleant 
Beslutas utse Henrik Johansson till revisor och Thomas Åström till revisorssuppleant för ett år framåt. 

§ 19 Val av valberedning 
Beslutas utse Birgitta Johansson Norberg, sammankallande, samt Fredrik Nilsson och Rolf Svanberg 
till valberedning. 

§ 20 Övriga frågor 
Beslutas fastslå att föreningen bjuder byaadministratörer och andra specialinbjudna gäster på 
middag två gånger per år hos någon av Råneå med omnejds middagsleverantörer. 

Lars Sjöberg informerar om arbetet med ny hemsida. Snart kommer en kravspecifikation att skrivas, 
därefter sker upphandling av utförare. Målet är att den nya hemsidan kommer att vara klar i slutet av 
året och att den då också är anpassad för mobil.  

Revisorerna ger föreningens styrelse i uppgift att utforma policys för gåvor och sponsring. 

Några medlemmar betalar medlemsavgiften för flera år framåt. Diskuteras om avgiften höjs under de 
åren, hur ska det då regleras? Beslutas att ingen åtgärd görs. 

§ 21 Avslutning 
Årsmötesordförande Sten Sjöberg tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat. Kent 
säger några avslutande ord och tackar särskilt kvällens musiker med ett presentkort på smörgåstårta. 
Därutöver avtackas mötesordförande, projektledarna för hemsidans utveckling, webbansvarige, 
revisorer och sekreterare med böcker och choklad. 

§ 22 Musik av Skravelholmarna och fika 
Mer musik av Skravelholmarna spelas och under tiden fikar mötesdeltagarna god tårta och kaffe. 
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Agneta Löf    Sten Sjöberg 
Årsmötessekreterare   Årsmötesordförande 

 

Birgitta Johansson Norberg   Leif Hansson 
Justerare    Justerare 

 


