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sid 1
Plats och tid:

Styrelsen 2017-03-07 Konstituerande Träffpunkten, kl. 20:30-21:15

Beslutande:

Svante Wallberg ordf
Tommy Berglund
Roger Sjödin
Lars-Ove Molin

Ove Wahlgren
Daniel Ringström
Kjell Urban Näs
Sture Larsson sekr

Övriga närvarande:

Utsedd att justera:

Kjell Urban Näs

Tid och plats för justering:

Träffpunkten 2017-03-07 vid Hamrångegruppens rnånadsmöte
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

1-4
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§1

Inledning.

§1

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens konstituerande sam-manträde.
Upprop företogs och närvaro antecknades. Protokollsjusterare utsågs. Tid och
plats för justering meddelades.
§2

Presentationsrunda

§2

Nyvalde ordföranden Svante Wallberg hälsade alla välkomna in i den nya styrelsen. Presentationsrunda följde.
§2

Uppdrag inom styrelsen

§2

Styrelsen hade att fördela uppdrag inom sig för verksamhetsåret.
Beslut:
♦ Vice ordförande är Roger Sjödin.
♦ Sekreterare är Sture Larsson
♦ Kassör är Ove Wahlqren

§3

Firmatecknare.

§3

Styrelsen hade att utse firmatecknare
Beslut:
♦ Firmatecknare i Hamrångegruppen från 2017-03-07 är Svante Wallberg
ordförande och Ove Wahlgren kassör var för sig.
♦ Sekreteraren meddelar Handelsbanken efter protokollets justering
Utdrag till: Handelsbanken
§4

Styrelsens förhållande till det nybildade Rådet
Vid Hamrångegruppens möte ?017-02-07 valdes ett Råd för handläggning och
beslut inom Projektet Landsbygdsutveckling i Gävle kommun. Risk kan finnas
för osäkerhet rörande skyldigheter och befogenheter

Protokollsjusterarnas signaturer:

§4
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Beslut:
♦ Ömsesidigt utbyte av protokoll.
♦ Styrelsen skall ta del av alla inkommande ärenden företrädesvis med e-post
♦ Styrelsen kan ha eftermöten efter gruppen.
§5

Avslutning.
Nästa möte. 4 april efter Hamrångegruppen på Fyren.
Sammanträdet förklarades av slutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§5
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Plats och tid:

2017-08-29 Knutpunkten kl. 19.00-21:20

Beslutande:

Svante Wallberg, ordförande
Tommy Berglund
Roger Sjödin
Lars-Ove Molin

Jan Eriksson
Daniel Ringström
Kjell-Urban Näs
Sture Larsson sekr.

Övriga närvarande

Utsedd att justera:

Roger Sjödin

Tid och plats för justering:

Knutpunkten 2017-08-30.

Protokollet omfattar paragraferna:
Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:
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§7

Inledning.

§7

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens konstituerande sammanträde.
Upprop företogs och närvaro antecknades. Protokollsjusterare utsågs . Tid och
plats för justering meddelades.

§8

Styrelsens uppdrag.

§8

Rådet hanterar endast ärenden inom landsbygdsutvecklingsprojektet. Övriga
ärenden skall hanteras i styrelsen. Månadsmötet tar beslut om vilka ärenden som
skall vart. Såväl Råd som Styrelse skall ha bestämda mötestider efter månadsmötet.
§9

Ekonomisk redogörelse.

§9

Kassören hade skickat ett kontoutdrag. Rekvisition av årets bidrag från kommunen är gjord men pengar har inte utbetalts av kommunen.
Tommy har fått ordf. uppdrag att kolla upp med kassören och kommunen.
Beslut:
♦ Kassören rekvirerar fortsättningsvis bidrag varje månad.
§ 10

Styrelseledamöters uppdrag
Samtal fördes om att fördela uppdrag inför/efter möten för att underlätta mötena.
Beslut:
♦ Sekreteraren sköter kallelse och protokoll samt ärendediariet.
♦ Kassören sköter Hamrångegruppens ekonomi.
♦ Jan Eriksson är ansvarig för kaffe och dopp på styrelsens möten i Knutpunkten.
♦ Lars-Ove Molin är ansvarig för bokning av lokaler och fika för månadsmöten i andra lokaler än Knutpunkten samt bokning av Rådets möten.
♦ Tommy Berglund är ansvarig för annonsering av Hamrångegruppens månadsmöten samt ev. andra offentliga möten.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 10
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§ 11

Regler för protokoll.

§ 11

Protokoll skall sändas på e-post till ordförande och justerare för ev. ändringar.
Justering sker därefter. Justerade protokoll distribueras per e-post till ledamöter i
Styrelse och Råd samt till registrerade månadsmötesdeltagare. När hemsidan blir
klar läggs det upp på den. Originalprotokoll arkiveras på Knutpunkten.
Beslut:
♦ Hanteringen av äldre protokoll tas upp på nästa sammanträde.
§ 12

Ärenden till månadsmötet 2017-09-05.

§ 12

Inga ärenden anmälda hittills.
§ 13

Samråd med KNUFF.

§ 13

Tidigare har sagts att ett gemensamt möte mellan Styrelsen och KNUFF skulle
arrangeras. Ämnet är att Norrsundet är en del av Hamrångebygden och hela
Hamrångebygden bör samverka i alla utvecklingsfrågor.
Beslut:
♦ KNUFF inbjuds till nästa styrelsemöte onsdag 13 sept. kl 1900 i Knutpunkten.
§ 14

Övriga frågor.
Rapporter:
Konferensen om landsbygdsutveckling. Erika vill diskutera innehållet i konferensen. Lämplig samtalspartner för detta är Rådet.
Erika vill få uppdatering om vad som händer med beviljade medel.
Lennart Sjögren har erbjudits sig att informera om Norrsundets biokombinat.
Beslut:
♦ Erika inbjuds till Rådets sammanträde 2017-09-18.
♦ Sekreteraren frågar dem som beviljats pengar vad som hittills hänt.
♦ Hamrångegruppen arrangerar ett offentligt informationsmöte om biokombinat i oktober.
Kjell-Urban påminde om att tillstånd m.m. och regler för ställplatser.
Fråga om underhåll av anläggningar kontra utvecklingsprojekt diskuterades.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen 2017
sid 7
Samtal om cykelväg Totra-Bergby.

§ 15

Avslutning
Nästa möte med Styrelsen: 13 sept. kl 1900. Knutpunkten
Nästa möte med Rådet: 18 sept. kl 1900. Knutpunkten
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Plats och tid:

2017-09-13 Knutpunkten kl. 19.00-2100

Beslutande:

Svante Wallberg, ordförande
Tommy Berglund även KNUFF
Roger Sjödin
Lars-Ove Molin även KNUFF

Jan Eriksson
Daniel Ringström
Sture Larsson sekr.

Övriga närvarande:

Utsedd att justera:

Tommy Berglund

Tid och plats för justering:

Knutpunkten 2017-09-14

Protokollet omfattar paragraferna:
Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:
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§ 16

Inledning.

§ 16

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Upprop företogs och närvaro antecknades. Protokollsjusterare utsågs . Tid och
plats för justering meddelades.

§ 17

Samråd med KNUFF
I inbjudan stod:
I och med kommunens satsning på ytterområden med 5 Mkr per år under 3 år
har frågor som behandlats både i Hamrångegruppen, dess Råd och i KNUFF
noterats särskilt.
Behov finns att ta fram en praxis för att undvika dels dubbelarbete, dels att
Hamrångebygden kommer till kommunen med dubbla budskap.
Därför inbjuds KNUFF till Hamrångegruppens styrelse 2017-09 enligt bifogad
Kallelse.
Stig Edvinsson som är förhindrat att närvara hade per e-post meddelat:
Tyvärr kan inte jag komma på mötet. Är på västkusten och blir kvar här några
veckor till. Men lämnar här några synpunkter till mötet.
1. Naturligtvis är det viktigt att enighet från Hamrånge råder i samtal
med Gävle kommun.
Från mötet:
Hamrångegruppen företräder hela Hamrångebygden, från Katrineholm i
Söder till Axmar Bruk i norr, från Råhällan i väster till Norrsundet och
Gåsholma i öster i samtal och överläggningar med Gävle kommun rörande kommundelens/Hamrångebygdens framtid och utveckling.
2. Vi bör i största möjlighet samråda i frågor som rör vår del av kommunen.
Från mötet:
Hamrångegruppen med månadsmöte, styrelse och råd är ett etablerat
samrådsorgan för frågor som berör hela Hamrångebygden. KNUFF är
samrådsorgan för frågor inom Norrsundet, Axmarby Intresseförening är
motsvarigheten i Axmar by. Axmar bruks frågor hanteras av den framgångsrika och självständiga Föreningen Hyttan.
Rådet bildades för att samfällt hantera alla ärenden inom Gävle kommuns Landsbygdsutvecklingsprojekt med 3 år och 5 Mkr/år.

Protokollsjusterarnas signaturer:
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3. Men detta får inte innebära att allas vårt ideella arbete försvåras och
upplevs tungt på olika sätt.
Från mötet:
Om varje intressegrupp håller sig inom sitt område och inte trampar in
på större områden blir det inte tungt. Allt som berör ärenden inom hela
Hamrångebygden skall det samrådas om inom Hamrångegruppens ram.
4. Både KNUFF och Axmar Bruks förenings arbete med att få vår gemensamma bygd att växa och bli attraktiv måste ha "fria" händer att verka.
Från mötet:
Vi har tolkat att det inte handlar om Föreningen Hyttan utan om Axmarby Intresseförening. Alla har frihet att verka för de frågor som är
begränsade till det egna området. Berör det andra delar av Hamrångebygden behövs samråd. Hamrångegruppen är ett etablerat och lämpligt
forum och kan dessutom ge draghjälp i vissa lokala frågor.
5. Vi får inte fastna i onödig administration gällande lokal demokrati!
Detta är något som är viktigt både för KNUFF och Axmar.
Från mötet:
Om varje intressegrupp håller sig inom sitt område och inte trampar in
på större områden blir det ingen ”administration”. Tar man upp frågor
som berör ärenden inom en annan del av Hamrångebygden behövs samråd och därmed en viss nödvändig ”administration” för att bibehålla och
värna demokratin.
6. Ovanstående är något som Gävle kommun måste acceptera!
Från mötet:
Gävle kommun önskar en kontaktyta och tydliga kontaktpersoner för
alla ärenden inom Hamrångebygden. Det får vi alla acceptera!
F n är det Hamrångegruppen och när det gäller Landsbygdsprojektet är
det Rådet.
7. Min förhoppning är att ni på mötet finner ett lämpligt bra arbetssätt i
denna riktning.
Från mötet:
Det arbetssätt som nu är etablerat är lämpligt och fungerar bra.

Protokollsjusterarnas signaturer:
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8.

Vad som är viktigt är att både KNUFF och Axmar när kommunen kontaktas INTE ska behöva ifrågasättas om mandat finns från Hamrångeborna!
Från mötet:
Om KNUFF kommer direkt till kommunen med en fråga som inte är
begränsad till Norrsundet eller om Axmar Intresseförening kommer
med en fråga som berör något utanför Axmarby, kommer kommunen
omedelbart att ifrågasätta mandatet. Dessa frågor kan lämpligen väckas
på Hamrångegruppens månadsmöten. Där beslutas vem som skall driva
den aktuella frågan.

§ 18

Ekonomisk redogörelse.

§ 18

Kassören hade inte möjlighet att vara närvarande.

§ 19

Ärenden till månadsmötet 2017-10-03

§ 19

Preliminärt samtal fördes om Marknad i Norrsundet 25 november med Ångtåg
från Gävle och biljettförsäljningen därtill. Ärendet kommer på månadsmötet.
§ 20

Övriga frågor.

§ 20

Avslutning

§ 21

Inga övriga frågor.

§ 21

Nästa möte med Styrelsen: 10 okt. kl 1930. Knutpunkten.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:
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Plats och tid:

2017-11-08 Knutpunkten kl. 1900-2000

Beslutande:

Daniel Ringström tf ordf.
Tommy Berglund
Kjell-Urban Näs

Jan Eriksson
Lars-Ove Molin
Sture Larsson sekr.

Övriga närvarande

Utsedd att justera:

Tommy Berglund

Tid och plats för justering:

Knutpunkten 2017-11-14 vid Rådets möte.

Protokollet omfattar paragraferna:
Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:
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§ 22

Inledning.

§ 22

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens konstituerande sammanträde.
Upprop företogs och närvaro antecknades. Protokollsjusterare utsågs. Tid och
plats för justering meddelades.

§ 23

Ekonomisk redogörelse

§ 23

Kassören hade överlåtit detta till Tommy

Berglund.
21/8 fanns 115 kr på kontot. Bidragsansökan skulle insändas.
KNUFF lånade ut 5 000 kr. 15/9 ånyo lån från KNUFF.
Pengar från projektet 16 061 kr 10/10. Återbetalt 10 000 till KNUFF.
8/11 behållning 6262 kr.
§ 24

Utvecklingsmedel för lokala Utvecklingsgrupper

§ 24

Erika har påmint om att dessa medel inte ansökts under 2017.
Beslut:
♦ Sekreteraren skickar ansökan, verksamhetsberättelse och bokslut 2016
samt verksamhetsplan 2017 med budget.
♦ Kassören skickar organisationsnummer, kontaktperson (kassören) och
bank-/plusgiro.
§ 25

Ärenden till Månadsmötet

§ 25

Nästa möte: Inget i januari; möte i februari för att förbereda årsmötet.

§ 26

Ärenden från Månadsmötet
Kontaktperson till Baringo (enligt förslag från EES) för den nya hemsidesportalen för Hamrånge.
Beslut:
♦ ¨Lars-Ove Molin (sammankallande) och Svante Wallberg utses till kontaktpersoner

Protokollsjusterarnas signaturer:
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§ 27

Övriga frågor

§ 27

Rådets medlemmarhar inbjudits till förvaltningshuset för att träffa projektledning och övriga ytterområdesrepresentanter.
Lägesrapportering, mingel och middag.
Beslut:
♦ Tommy fick i uppdrag att kolla varför Stefan Ehn inte fans med i sändlistan

§ 28

Avslutning
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 28

