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Protokoll fört vid SmåKoms föreningsstämma 
i Borgholm den 20 april 2016 
 
Närvarande: Representant/er från följande medlemskommuner: Askersund, 
Boxholm, Bräcke, Eda, Essunga, Färgelanda, Gnosjö, Grästorp, Habo, Hagfors, 
Hjo, Hylte, Högsby, Karlsborg, Kinda, Lekeberg, Malung-Sälen, Mellerud, 
Munkedal, Munkfors, Ovanåker, Ragunda, Svenljunga, Uppvidinge, Vadstena, 
Valdemarsvik, Vingåker, Ydre, Åre och Älvdalen. 
 

1.  Öppnande och utlysning av stämman 
Peter Lindroth öppnade mötet och ställde frågan om stämman har utlysts på rätt 
sätt. Stämmodeltagarna konstaterade att stämman utlysts enligt stadgarnas 
bestämmelser.  
 

2.   Fastställande av röstlängd 
Röstlängden fastställdes och informerades om att varje medlemskommun har en 
röst.  
 

3.   Fastställande av föredragningslista 
Föredragningslistan fastställdes. 
 

4.   Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Till ordförande för stämman valdes Sven-Inge Karlsson, Ydre kommun. 
Till sekreterare för stämman valdes Hilkka Eskelinen. 
 

5.   Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare för stämman  
Valdes Daniel Danielsson, Åre kommun och Jonas Andersson, Ragunda kommun 
att jämte ordföranden justera dagens protokoll och vid behov fungera som 
rösträknare. 
 

6.   Behandling av styrelsens årsredovisning inklusive resultat- och 
balansräkning för 2015 
Årsredovisningen godkändes. Noterades synpunkt om att kommande år informera    
om vilka medier som tagit in våra debattartiklar under året. 
 

7.   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning   
Revisor Eva Pärsson, Melleruds kommun, läste upp revisorernas berättelse.  
 

8.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för 2015 års förvaltning. 
 

9.   Fastställande av avgifter 
Stämman beslutade att avgifterna för år 2016 skulle vara oförändrade: 
5 000 kr i grundavgift per kommun och år plus 2 kr/invånare och år. 
 



10.  Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag  
Motion har inkommit från Valdemarsviks kommun: ”Förlorade arbetstillfällen – 
hur vänder vi trenden?”. Stämman beslöt att ställa sig bakom motionen och enligt 
Valdemarsviks förslag också vidta åtgärder i enlighet med motionen.  
 

11.  Beslut om regler för resor, ersättningar med mera 
Sekreteraren redogjorde för nuvarande regler som lades till handlingarna utan några 
förslag till ändringar. 
 

12.  Val av ordförande för en tid av ett år 
Enligt valberedningens förslag valdes Peter Lindroth, Karlsborgs kommun, till 
styrelsens ordförande till stämman 2017. 
 

13.  Val av tre övriga ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år 
Enligt valberedningens förslag omvaldes Sven-Åke Draxten, Bräcke kommun, för 
en tid av två år. Arne Ottosson, Gnosjö kommun och Ingrid Hugosson, 
Uppvidinge kommun, nyvaldes för en tid av två år. 
 

14.  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av två år 
Per-Arne Larsson, Boxholms kommun och Eva Pärsson, Melleruds kommun,  
ordinarie revisorer , har mandattid till stämman 2017. Stefan Fax, Krokoms 
kommun och Mikael Johansson, Kils kommun, är revisorsersättare, med mandattid 
till stämman 2017. Vid årets stämma var det därför inte aktuellt att förrätta val.  
 

15.  Val av valberedning för en tid av ett år 
Till valberedningen omvaldes Johanna Söderberg, Eda kommun och 
Torvald Karlsson, Valdemarsviks kommun, Rolf Lilja, Krokoms kommun och Kent 
Hansson, Grästorps kommun. Till sammankallande i valberedningen valdes Johanna 
Söderberg. 

 
16.  Övriga frågor fanns inte att avhandla.  

 
17.  Avslutning 

Stämman avslutades med att styrelsens ordförande Peter Lindroth tackade 
ordförande Sven-Inge Karlsson för att han lett stämman. Han tackade också för det 
fortsatta förtroendet att få leda SmåKoms styrelse.  

 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Hilkka Eskelinen  Sven-Inge Karlsson, ordförande 
 
 
 
Daniel Danielsson  Jonas Andersson  


