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Årsmöte i Hällnäs Samhällsnämnd
Närvarande: Annika Näckdal, Matti Pessa, Roland Fredriksson, Fredrik Gustavsson, Moa 
Hedstig, Kristina Karlsson, Anneli Öhman, Maybritt Eriksson, Kristina Axelsson, Kenneth 
Sahlen, Christina Hörnqvist, Ulf Larsson, Alva Karlsson, Nina Sjölander, Rubin Häggström, 
Birgit Häggström,  Barbro Lundberg, Runa Uhlander, Inga Zukunft, Daniel Svensson, 
Bengt S, Håkan Johansson, Rolf Hägglund, Linda Lundquist, Lisa Karlqvist, Ulrika 
Boström

§1 Mötets öppnande

Roland Fredriksson, sittande ordförande, förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av kallelsen

Mötet godkände kallelsen som gått ut i brevlådor, på webben i VK, på webben vindeln.se.

§3 Godkännande av dagordningen

Mötet godkände dagordningen. 

§4 Val av mötets ordförande

Roland Fredriksson valdes till mötets ordförande.

§5 Val av sekreterare för mötet

Fredrik Gustavsson valdes till mötets sekreterare.

§6 Val av 2 st justeringspersoner

Anneli Öhman, Kristina Axelsson valdes till justeringspersoner.



§7 Verksamhetsberättelse

Roland redogjorde för årets verksamhet med verksamhetsberättelsen. 

Förutom den skrivna texten redogjordes för ytterligare verksamhet:

- 15 styrelsemöten
- 2 utbildningsdagar för styrelsen.

Närvaron på styrelsemöten och aktiviteter/arrangemang har varit god från 
styrelsemedlemmar. Uppslutningen från övriga har varit god eller mycket god på de 
arrangemang som gjorts kunde styrelsen förnöjt konstatera. Dock efterlystes hjälp vid 
aktiviteter från andra än styrelsemedlemmar.

Se bilaga ”Verksamhetsberättelse”.

Mötet godkände verksamhetsberättelsen.

§8 Kassörens rapport

Kassören Fredrik Gustavsson redogjorde för föreningens räkenskaper och ekonomi för 
året 2008. Se bilaga ”Kassörens rapport” för detaljer.

Då ingen revision hunnit ske innan årsmötet resulterar detta automatiskt i ett extra årsmöte 
för att kunna granska revisorns rapport. Orsaken till utebliven revision hävdade kassören 
Fredrik Gustavsson var brist på tid.

Resultatet pekar på ett minus på 11 536 kr.

Under 2009 har ungdomsföreningen lagts ner och Samhällsnämnden har fått tillbaka lite 
drygt 10 000 kr från ungdomsföreningen av de ca 14 000 kr som satsades 2008 i hyra, 
råvaror m.m.

Skattemyndigheten betraktar inte Hällnäs Samhällsnämnd som en allmännyttig 
verksamhet och vi är därför utsatta för beskattning. Detta är överklagat, men gäller då från 
den tidpunkt som vi blir registrerade som allmännyttiga.

§9 Ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut om ansvarsfrihet på extra årsmötet.

§10 Val av ordförande för kommande år

Mötet valde Roland Fredriksson till föreningens ordförande för ett år framåt.



§11 Val av minst 3 st ledamöter för 2 år

Peter Jägstad har avsagt sig sitt uppdrag.

Kristina Karlsson, Moa Hedstig, Christina Hörnqvist, Daniel Svensson valdes till 
styrelseledamöter. 

Föregående år valdes Matti Pessa, Fredrik Gustavsson och Anneli Öhman för två år.

§12 Val av suppleanter

Lisa Karlqvist, Majbritt Eriksson, Ulrika Boström valdes till suppleanter.

§13 Val av revisorer 2 st + 1 suppleant

Stig Eriksson och Charlotta Olsson valdes till revisorer.

§14 Val av valberedning

Folke Rudolfsson och Tomas Bergstrand valdes till valberedning.

§15 Val av representanter till byarådet i Vindeln

Kenneth Sahlen och Kristina Axelsson valdes som representater för Hällnäs i byarådet. 

§16 Fika

§17 Information om ungdomsföreningen

Ulf Larsson berättade om hur det gått för ungdomsföreningen. Det gick bra till en början, 
men engagemanget från föräldrar svek. Därför har man varit tvungen att lägga ner 
verksamheten. Pengarna från föreningen har betalts in till Samhällsnämnden.

Det ekonomiska arkivet har lämnats över till Samhällsnämndens arkiv.



§18 Information om kommande aktiviteter

Ett flertal aktiviteter är på gång och Samhällsnämndens målsättning är att utöka med fler 
aktiviteter. De aktiviteter som arrangeras är ofta välbesökta, vilket gör att man kommer att 
verka för att fortsätta med vissa av aktiviteterna årligen.

Styrelsen efterlyser fler intresserade att hjälpa till vid de aktiviteter som arrangeras.

Kenneth och Kristina kommer att arrangera dansen 2009 igen, något som årsmötet finner 
mycket uppskattat. Det är en tradition vi är rädda om.

Städdag flyttas till onsdagen den 20:e maj klockan 18.00. Utskick går ut i brevlådorna.

Vårloppis klockan 12.00 på Folkets Hus den 9:e maj. 34 bord bokade. 

Hemsidan på väg upp. Material har inkommit.

Samhällsnämnden kommer att köpa in ett ”partytält” i 4x6 meter som kan användas vid 
arrangemang och hyras av hushåll inom Samhällsnämndens verksamhetsområde.

§19 Information om campingplatsen

Från föregående årsmöte fanns ett uppdrag att reda ut vad som egentligen ska hända 
med Kärleksuddens camping. 

Roland informerade om att vi varit i kontakt med kyrkan vid flertalet tillfällen. Vi har lämnat 
förslag på hur Samhällsnämnden kan nyttja marken, men är inte intresserade av den nya 
huvudbyggnaden eller småstugorna i anslutning till huvudbyggnaden. Vi har beskrivit en 
föreslagen lösning för hur man kan göra en enklare rastplats av området. Kyrkan har 
återkommit med förslag på arrende, men vi vill att frågan om hela området ska ha kommit 
längre innan det fattas några beslut om att arrendera mark..

Kyrkan äger marken på Kärleksuddens camping. NK Lundström äger en del av 
parkeringen.

Kommunen och kyrkan i Vindeln har gjort skrivelser till stiftet i Luleå angående att något 
måste hända med området och inte bara stå stilla.

Beslut: Årsmötet beslutar att inte tills vidare arrendera ut stugorna till någon. Lås kommer 
att bytas på stugorna. 



§20 Övriga frågor

Rubin tackar för julmiddagen som Samhällsnämnden sponsrade PRO om. 

Frågor om macken kommer in. Det är föreningen ”Hällnäs Samhällsservice” som hanterat 
macken. Revisorerna ska granska ekonomin. Ett årsmöte i föreningen ska hållas när det 
finns en redovisning.  

Idrottsföreningen informerar om skidstugan. Rubin och Birgit har i 41 år tagit hand om den, 
men har nu lämnat över uppdraget. Rolf är ny stugvärd och bokningar kan göras på 
070-692 62 20. 

På lördagar vid 10-tiden är det samling vid skidstugan för en promenad. 

§21 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Roland Fredriksson     Fredrik Gustavsson
ordförande       sekreterare

Anneli Öhman      Kristina Axelsson
justerare       justerare


