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Protokoll fört vid föreningsstämma för den ideella föreningen 

Leader nordvästra Skåne med Öresund 

Onsdagen den 27 april på Nature Shelter Hotel, Friluftsvägen 30, 286 72 Åsljunga 
 

1. Öppnande av mötet. 
Ros-Mari Paulsson hälsar välkommen till årsstämman och öppnar mötet. 
 

2. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman. 
Till ordförande för stämman valdes Ros-Mari Paulsson och till sekreterare valdes 
Sylvia Larsson. 
 

3. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman. 
Till justeringspersoner, tillika rösträknare valdes Sven-Yngve Persson och Rebecka 
Hansen. 
 

4. Förteckning av närvarande. 
En förteckning över närvarande på stämman upprättades, bilaga 1.  
 

5. Upprättande av röstlängd. 
Förteckningen över närvarande på listan godkändes som röstlängd.  
 

6. Anmälan om ärenden att ta upp under punkten ”övriga frågor”. 
Inga övriga frågor. 
 

7. Fastställande av föredragningslista. 
Föredragningslistan fastställdes och godkändes 
 

8. Fråga om stämmans behöriga utlysande. 
Stämman förklarades behörigen utlyst. 
 

9. Styrelsens årsredovisning a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redovisning 
Annika Jönsson redovisade verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning, 
bilaga 2. 
 

10. Revisorernas berättelse 
Annika Jönsson läste upp revisionsberättelse, bilaga 3.  
 

11. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning 
Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning. 
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12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 

13. Beslut om medlemsavgift 
Stämman beslutade om att medlemsavgiften för 2022 ska vara 100 kr. 
 

14. Beslut om arvode till fasta styrelsefunktioner och valberedning 
Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag enl. bilaga 4. 
Valberedningen förslås ett arvode och stämman beslutade om 325 kr per timme. 
 

15. Val av föreningens, tillika LAG:s ordförande och vice ordförande. 
Stämman beslutade att välja Ros-Mari Paulsson ideell sektor till föreningens 
ordförande på 1 år (omval) och Pia Zachrison privat sektor till föreningens vice 
ordförande på 1 år (omval) enligt Valberedningens förslag bilaga 5. 
 

16. Val av övriga styrelseledamöter tillika LAG-ledamöter och ersättare. 
Valberedningens förslag enligt bilaga 5. 
 
Stämman beslutade att: 
 
välja följande ordinarie offentliga styrelseledamöter (omval) på 1 år: 
Johan Bringle, Offentlig Höganäs, 1 år  
Bengt Fellbe, Offentlig Bjuv, 1 år 
Caroline Arvill, Offentlig Örkelljunga, 1 år 
Monica Andersson, Offentlig Helsingborg, 1 år 
Susann Cardell, Offentlig Åstorp, 1 år 
Tim-Andersson-Ljung, Offentlig Landskrona, 1 år 
Ingemar Lundström, Offentlig Båstad, 1 år 
 
välja följande ordinarie styrelseledamöter (omval) på 2 år: 
Max Persson, Privat Svalöv, 2 år 
Jonas Brorson, Privat Ängelholm, 2 år 
Sven-Yngve Persson, Privat Bjuv, 2 år 
 
välja följande ordinarie styrelseledamöter (nyval) på 1 år: 
Agneta Sörensson, Offentlig Svalöv, 1 år 
Per-Ola Johansson, Offentlig Klippan, 1 år 
Ängelholm, Offentlig, 1 år 
 
välja följande ordinarie styrelseledamöter (nyval) på 2 år: 
Rebecka Hansen, Ideell Klippan, 2 år 
 
välja följande ersättare (omval) på 1 år: 
Helena Esbjörnsson, Svalöv, privat sektor, 1 år  
Ann-Marie Lindén, Ängelholm, ideell sektor, 1 år  
Ingegerd Hagelin, Klippan, ideell sektor, 1 år  
 
välja följande ersättare (nyval) på 1 år: 
Fredrik Bengtsson, Offentlig Helsingborg, 1 år 
Angelie Fröjd, Privat Helsingborg, 1 år 
Amanda Romare, Privat Båstad, 1 år 
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17. Val av revisorer samt revisorssuppleanter. 

Valberedningens förslag enligt bilaga 5. 
Stämman beslutade att välja Bertil Toreson, auktoriserad revisor, Mazars till revisor 
och Magnus Helmfrid, auktoriserad revisor, EY till revisorsersättare. 
 

18. Val av ledamöter i valberedning, däribland sammankallande. 
Stämman beslutade att välja valberedning på 1 år  
Emma Nilsson, Offentlig, Höganäs är sammankallande (omval) 
Christer Laurell, Privat, Svalöv (omval) 
Vakanta platser i valberedningen, förslag mottages. 
 

19. Behandling av ärenden som styrelsen överlämnat till årsstämman för avgörande.  
Inga ärenden att behandla. 
 

20. Behandling av motioner 
Inga motioner att behandla 
 

21. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 

22. Mötets avslutande 
Stämmans ordförande Ros-Mari Paulsson tackade alla som slutar i LAG för 
medverkan under åren, samt dagens deltagare för visat intresse och förklarar 
stämman för avslutad. 

 
Vid protokollet: 
 
 
Sylvia Larsson 
Sekreterare 
 
 
 
Ros-Mari Paulsson  
Ordförande 
 
 
 
Sven-Yngve Persson    Rebecka Hansen 
Justeringsperson    Justeringsperson 
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Protokoll fört vid föreningsstämma för den ideella föreningen 


Leader nordvästra Skåne med Öresund 


Onsdagen den 27 april på Nature Shelter Hotel, Friluftsvägen 30, 286 72 Åsljunga 
 


1. Öppnande av mötet. 
Ros-Mari Paulsson hälsar välkommen till årsstämman och öppnar mötet. 
 


2. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman. 
Till ordförande för stämman valdes Ros-Mari Paulsson och till sekreterare valdes 
Sylvia Larsson. 
 


3. Val av två justerare, tillika rösträknare, för stämman. 
Till justeringspersoner, tillika rösträknare valdes Sven-Yngve Persson och Rebecka 
Hansen. 
 


4. Förteckning av närvarande. 
En förteckning över närvarande på stämman upprättades, bilaga 1.  
 


5. Upprättande av röstlängd. 
Förteckningen över närvarande på listan godkändes som röstlängd.  
 


6. Anmälan om ärenden att ta upp under punkten ”övriga frågor”. 
Inga övriga frågor. 
 


7. Fastställande av föredragningslista. 
Föredragningslistan fastställdes och godkändes 
 


8. Fråga om stämmans behöriga utlysande. 
Stämman förklarades behörigen utlyst. 
 


9. Styrelsens årsredovisning a) verksamhetsberättelse b) ekonomisk redovisning 
Annika Jönsson redovisade verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning, 
bilaga 2. 
 


10. Revisorernas berättelse 
Annika Jönsson läste upp revisionsberättelse, bilaga 3.  
 


11. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning 
Stämman beslutade att fastställa resultat och balansräkning. 


 


 







2 
 


 
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 


Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 


13. Beslut om medlemsavgift 
Stämman beslutade om att medlemsavgiften för 2022 ska vara 100 kr. 
 


14. Beslut om arvode till fasta styrelsefunktioner och valberedning 
Stämman beslutade att godkänna valberedningens förslag enl. bilaga 4. 
Valberedningen förslås ett arvode och stämman beslutade om 325 kr per timme. 
 


15. Val av föreningens, tillika LAG:s ordförande och vice ordförande. 
Stämman beslutade att välja Ros-Mari Paulsson ideell sektor till föreningens 
ordförande på 1 år (omval) och Pia Zachrison privat sektor till föreningens vice 
ordförande på 1 år (omval) enligt Valberedningens förslag bilaga 5. 
 


16. Val av övriga styrelseledamöter tillika LAG-ledamöter och ersättare. 
Valberedningens förslag enligt bilaga 5. 
 
Stämman beslutade att: 
 
välja följande ordinarie offentliga styrelseledamöter (omval) på 1 år: 
Johan Bringle, Offentlig Höganäs, 1 år  
Bengt Fellbe, Offentlig Bjuv, 1 år 
Caroline Arvill, Offentlig Örkelljunga, 1 år 
Monica Andersson, Offentlig Helsingborg, 1 år 
Susann Cardell, Offentlig Åstorp, 1 år 
Tim-Andersson-Ljung, Offentlig Landskrona, 1 år 
Ingemar Lundström, Offentlig Båstad, 1 år 
 
välja följande ordinarie styrelseledamöter (omval) på 2 år: 
Max Persson, Privat Svalöv, 2 år 
Jonas Brorson, Privat Ängelholm, 2 år 
Sven-Yngve Persson, Privat Bjuv, 2 år 
 
välja följande ordinarie styrelseledamöter (nyval) på 1 år: 
Agneta Sörensson, Offentlig Svalöv, 1 år 
Per-Ola Johansson, Offentlig Klippan, 1 år 
Ängelholm, Offentlig, 1 år 
 
välja följande ordinarie styrelseledamöter (nyval) på 2 år: 
Rebecka Hansen, Ideell Klippan, 2 år 
 
välja följande ersättare (omval) på 1 år: 
Helena Esbjörnsson, Svalöv, privat sektor, 1 år  
Ann-Marie Lindén, Ängelholm, ideell sektor, 1 år  
Ingegerd Hagelin, Klippan, ideell sektor, 1 år  
 
välja följande ersättare (nyval) på 1 år: 
Fredrik Bengtsson, Offentlig Helsingborg, 1 år 
Angelie Fröjd, Privat Helsingborg, 1 år 
Amanda Romare, Privat Båstad, 1 år 
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17. Val av revisorer samt revisorssuppleanter. 


Valberedningens förslag enligt bilaga 5. 
Stämman beslutade att välja Bertil Toreson, auktoriserad revisor, Mazars till revisor 
och Magnus Helmfrid, auktoriserad revisor, EY till revisorsersättare. 
 


18. Val av ledamöter i valberedning, däribland sammankallande. 
Stämman beslutade att välja valberedning på 1 år  
Emma Nilsson, Offentlig, Höganäs är sammankallande (omval) 
Christer Laurell, Privat, Svalöv (omval) 
Vakanta platser i valberedningen, förslag mottages. 
 


19. Behandling av ärenden som styrelsen överlämnat till årsstämman för avgörande.  
Inga ärenden att behandla. 
 


20. Behandling av motioner 
Inga motioner att behandla 
 


21. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 


22. Mötets avslutande 
Stämmans ordförande Ros-Mari Paulsson tackade alla som slutar i LAG för 
medverkan under åren, samt dagens deltagare för visat intresse och förklarar 
stämman för avslutad. 


 
Vid protokollet: 
 
 
Sylvia Larsson 
Sekreterare 
 
 
 
Ros-Mari Paulsson  
Ordförande 
 
 
 
Sven-Yngve Persson    Rebecka Hansen 
Justeringsperson    Justeringsperson 





		2022-05-03T08:45:50+0000


	



