
Protokoll fört vid årsmöte för Länna Byalag, 140227 
Plats: Länna Skola matsal  
 
Närvarande: c:a 25 personer 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Lars Blanksvärd öppnade mötet och förklarade alla välkomna. 
 
§ 2 Mötets stadgeenliga utlysande 

Enligt stadgarna ska tid och plats för årsmötet kungöras senast en månad 
innan mötet. Flygblad med tid och plats delades ut i januari till samtliga hushåll 
i Länna. 
Årsmötet beslutade att mötet var stadgeenlig utlyst. 

 
§ 3 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes. 
 
§ 4 Val av mötesfunktionärer 

Årsmötet beslutade utse Lars Blanksvärd till mötesordförande, Mikael Selling 
till mötessekreterare samt Malin Elinder och Emilie Tingström till protokolls-
justerare tillika rösträknare. 

 
§ 5 Behandling av verksamhetsberättelse inklusive rapport från arbetsgrupper 

Verksamhetsberättelsen lästes upp. Denna innehöll också arbetsgruppernas 
berättelse över det gångna året. 
Årsmötet beslutade lägga verksamhetsberättelsen med godkännande till 
handlingarna. 

 
§ 6 Behandling av balans- och resultaträkning 

Lars Blanksvärd redogjorde för balans- och resultaträkning. 
Årsmötet beslutade lägga balans- och resultaträkning med godkännande till 
handlingarna. 

 
§ 7 Behandling av revisionsberättelse 

Karl-Axel Hellqvist redogjorde för revisionsberättelsen och föreslog mötet 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

 
§ 8 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
§ 9 Fastställande av verksamhetsplan och budget 

Lars Blanksvärd redogjorde för förslag till verksamhetsplan och budget.  
Planen innehöll i väsentliga delar rubrikerna översiktsplan, Förskola/skola, 
Ungdomsgrupp, Kopphagen, Samverkansforum Länna och hemsida.  
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen och budgeten 

 
§10 Fastställande av medlemsavgift 

Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift: 30 kronor för enskilt 
medlemskap och 60 kronor för familjemedlemskap. Förslag från medlem var 
att höja familjeavgiften till 100kr och enskild medlem till 50kr. Efter röstning 
som utföll med 10 för styrelsens förslag och 9 för medlems förslag, beslutade 
årsmötet med bifall enligt styrelsens förslag. 
 



 
 
§ 11 Behandling av motioner och styrelsens förslag 

Förslag ” Samverkan Länna” - Lägga grunden för ett omställningsarbete i 
Länna i riktning mot ett mer socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart 
samhälle. 
Vår tanke är det ska leda till att vi i Länna vet vad vi vill och hur vi ska gå för 
att komma dit. Samtidigt ska det ge en stimulans till ett ökat socialt utbyte, 
bättre kunskap om vilka föreningar och företag som finns i bygden, samt ge 
kunskap om de orsaker som gör omställningen nödvändig, vara ett samlat 
forum mot kommunen, Vägverk, VA mm, säkerställa tillväxt i de befintliga 
föreningar som idag finns 

• Ett konkret mål på halvlång sikt är att få påverka hur en utbyggnad av Länna 
görs samt påverka hur skolan byggs upp. 

• Vara en part vid dragning av ny 282. 
• Vara det självklara valet vid inflyttning i Uppsalas närhet 

 
Årsmötet beslutade att uppdra åt nya styrelsen att utreda denna fråga närmare 
under året, bl a genom att föra en dialog med berörda föreningar/parter i Länna 
under våren. Eventuellt skulle detta kunna resultera i ett medlemsmöte under 
hösten 2014 då uppkomna idéer, målsättningar och syfte med ett ”Samverkan 
Länna” presenteras för byalagets medlemmar. 
 

§ 12 Val av styrelse 
a) Ordförande på 1 år 

Årsmötet valde Andreas Davidsson-Almstedt till ordförande på 1 år. 
 

b) Tre styrelseledamöter på 1 år 
Årsmötet valde Matts Back, Emil Ekman och Malin Elinder till ledamöter på 1 
år. 
 

c) Tre styrelsesuppleanter på 2 år 
Årsmötet valde Emilie Tingström, Rolf Davidsson och Thomas Lugnet till 
styrelsesuppleanter på 2 år. 
 

§  Val av revisorer och revisorssuppleant 
a) Två revisorer på 1 år 

Årsmötet valde Sture Larssson och Tomas Nilsson till revisorer på 1 år. 
 

b) En revisorssuppleant på 1 år 
Årsmötet valde Hans Ek till revisorsuppleant på 1 år. 

 
 
§ 13 Val av valberedning 

Årsmötet uppdrog åt styrelsen att besätta en valberedning under våren 2014 
 
§ 14 Övriga frågor 

Leader check Marmarundan 
Efter förslag från boende längs Marmarundan (mellan bommarna) vill man 
åtgärda den dåliga vägreparation som Holmen genomfört efter sin 
skogsröjning. Kontakt är tagen med Leader Upplandsbygd och de tror på idén. 
Årsmötet framförde dock en oro över ev framtida avverkningar i dessa skogar, 
vad händer med det jobb som i så fall görs?? Den ekonomiska frågan är 



också avgörande då man måste lägga ut kostnaden i förväg. Principiellt är det 
inga problem att använda Organisationen Länna Byalag för detta Leader 
projekt. Årsmötet uppdrog åt de som lagt förslaget att återkomma till styrelsen 
med mer detaljer för hantering under kommande månader. 
 

§ 15 Mötets avslutande 
Ordförande Lars Blanksvärd tackade medlemmarna för visat intresse och 
förklarade 2014 års årsmöte för avslutat 

 
 
 
Vid protokollet 
 
 
……………………………………… 
Mikael Selling 
 
Justeras 
 
 
……………………………………           ………………………… 
Lars Blanksvärd  Emilie Tingström
   
Ordförande  Protokollsjusterare
  
 
 
 
…………………………………………….. 

 
Malin Elinder 
Protokollsjusterare 
 


