SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 1
Plats och tid:

2018-02-14 Knutpunkten kl. 18.00-19.00

Beslutande:

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

Övriga närvarande

Christer Lantz, Daniel Englund.

Utsedd att justera:

Kjell-Urban Näs

Tid och plats för justering:

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

Per e-post före utskick. Påskrift vid Årsmötet.

Protokollet omfattar paragraferna:
Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

1-7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 2
§1

Inledning.

§1

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

§2

Ekonomisk redogörelse.

§2

Kassören hade förhinder och hade sänt handlingar till sekreteraren som gick igenom räkenskaper och bokslut. Ledamöterna önskade att bokslutet skulle vara
tydligare.
Beslut:
♦ Sekreteraren får i uppdrag att tala med revisorn på Knutpunkten.
§3

Utvecklingsmedel för Lokala Utvecklingsgrupper

§3

Hamrångegruppen hade att söka kommunala utvecklingsgruppsmedel. Först
måste Gävle kommuns aktuella regelverk kollas.
Beslut:
♦ Ansökan inlämnas efter första styrelsesammanträdet efter årsmötet.
§4

Valen på årsmötet, Valberedning.

§4

Samtal fördes om uppdragen i styrelsen och om Rådets storlek och ledamöter.
Daniel Ringström anmälde sin avgång ur styrelsen.
Rozita Kullberg hade meddelat sin avgång ur Rådet.
Beslut:
♦ Förslag på styrelseledamot efter Daniel Ringström tas upp på årsmötet.
♦ Kjell-Urban Näs tillsammans med Marianne Lundqvist förbereder valen till
såväl Styrelsen som till Rådet.

§5

Verksamhetsberättelse och bokslut
Sekreteraren föredrog förslaget till verksamhetsberättelse. Vissa kompletteringar
gjordes.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 3
Beslut:
♦ Verksamhetsberättelsen godkänns efter kompletteringar och överlämnas till
Årsmötet. Bokslutet får anstå till dess sekreteraren talat med revisor. Bokslutet presenteras tillsammans med revisionsberättelsen på Årsmötet.
§6

Verksamhetsplan 2018. Budget 2018

§6

Förslag till verksamhetsplan för 2018 utformades. Budgeten formandes efter
2017 års budget.
Beslut:
♦ Verksamhetsplan 2018 och Budget 2018 överlämnas till Årsmötet

§7

Avslutning
Nästa möte med Styrelsen: Beslutas efter Årsmötet
Nästa möte med Rådet: Beslutas efter Årsmötet
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 4
Plats och tid:

2018-03-19 konstituerande Knutpunkten kl. 18.00-18.55

Beslutande:

Svante Wallberg, ordförande
Tommy Berglund
Lars-Ove Molin

Övriga närvarande

Daniel Ringström

Utsedd att justera:

Kjell-Urban Näs

Tid och plats för justering:

Jan Eriksson
Kjell-Urban Näs
Sture Larsson sekr.

Godkännande på e-post. Underskrift vid Hamrångegruppens månadsmöte.

Protokollet omfattar paragraferna:
Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

8-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 5
§8

Inledning.

§8

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens konstituerande sammanträde.
Upprop företogs och närvaro antecknades. Protokollsjusterare utsågs.

§9

Uppdrag inom styrelsen.

§9

Styrelsen hade att fördela uppdrag inom sig för verksamhetsåret.
Beslut:
♦ Vice ordförande är Roger Sjödin.
♦ Sekreterare är Sture Larsson.
♦ Kassör är Ove Wahlgren.
§ 10

Ärenden som årsmötet överlämnat till Månadsmötet 2018-04-10

§ 10

Styrelsen hade att bereda de överlämnade årsmötesärendena. Kassören meddelade att revisionen skulle vara klar vid månadsmötet 2018-04-10 då han föredrar
kassarapport och revisionsberättelse.
Förslag till månadsmötets beslut:
♦ Årsmötet § 7 Kassarapporten för år 2017 godkänns.
♦ Årsmötet § 8 Revisionsberättelsen för år 2017 godkänns.
♦ Årsmötet § 9 Den avgångna styrelsen för år 2017 beviljas ansvarfrihet.
♦ Årsmötet § 17 Till valberedning inför årsmöte 2019 och ev. fyllnadsval under 2018 väljs: Marianne Lundqvist sammankallande, Kjell-Urban Näs, Ralf
Åkerblom.

Utdrag till:
♦ Till Månadsmötet.
§ 11

Styrelseledamöters uppdrag.
För att arbetet med styrelsen och Månadsmötena skall flyta smidigt fördelas följande uppdrag.
Beslut:
♦ Annonsering av månadsmöten i Alla Tiders: utförs av Tommy Berglund.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 6
♦ Bokning av lokal för Månadsmöten utförs av Lars-Ove Molin .
♦ Fika vid styrelsens sammanträden ombesörjes av Jan Eriksson.
♦ Fika vid Månadsmöten på Träffpunkten ombesörjes av Jan Eriksson, i övriga
lokaler köps fika av uthyraren.
♦ Ansvariga för att låsa upp och låsa Knutpunkten vid sammanträden Svante
Wallberg och Sture Larsson.
§ 12

Regler för protokollen och deras justering.

§ 12

Svårigheter har funnits under det gångna året att få protokollen undertecknade av
justeringspersonerna och i vissa fall även godkända för utsändning innan undertecknande. Knutpunkten har fel öppettider för att fungera som plats för protokollsjustering. Sekreteraren föreslog en annan ordning.
Beslut:
♦ Förslaget till protokoll utsänds till ordförande och justerare på e-post.
♦ Ordförande och justerare svarar snarast på denna e-post med OK eller rättelseförslag.
♦ Sekreteraren sparar svaren i en mapp benämnd Hamrångegruppen/protokollsgodkännanden.
♦ Via e-post godkända protokoll kan distribueras.
♦ Undertecknande av utskrivna protokoll sker vid nästkommande mötestillfälle, Månadsmöte eller sammanträde.
§ 13

Ärenden till Månadsmötet 2018-04-10.
Vid Månadsmötet i maj kommer trafikansvariga på Kommunen på besök. Trafikfrågorna behöver beredas och diskuteras på ett Månadsmöte för att detaljer
och vissa fakta sedan kan beredas/inhämtas vid kommande styrelsesammanträde
inför Månadsmötet i maj.
Beslut: följande ärenden behandlas vid Månadsmötet på Fyren 2018-04-10.
(bilagor utsänds till reg. e-post). Diskussion av olika förslag med fördelar och
nackdelar.
♦ Ändringar av hastighetsbegränsningar inom Berg, Wij, Häckelsängs och
Totra.
♦ Karta över förslag utsändes till Månadsmötet.
♦ Flyttning av busshållplatsen Bergby.
♦ Trottoar längs Totravägens båda sidor (eller en sida, vilken?) från Hertevägen till Wijvägen.
♦ Övergångsställen på tillämpliga platser.
♦ Pendlarparkering vid Bergby Torg. Vad betyder det?

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 7
♦ Cykel/gångbana längs hela Totravägen eller på Näset.
Utdrag till: Paragrafen publiceras på Infoforum Hamrånge.

§ 14

Avslutning
Nästa möte: 23/4 kl 1730.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 8
Plats och tid:

2018-10-09 Knutpunkten kl. 18.00-19.00

Beslutande:

Svante Wallberg, ordförande
Tommy Berglund
Lars-Ove Molin
Kjell-Urban Näs

Roger Sjödin
Jan Eriksson
Ove Wahlgren
Sture Larsson sekr.
.

Övriga närvarande

Utsedd att justera:

Jan Eriksson

Tid och plats för justering:

Godkännande på e-post. Underskrift vid Hamrångegruppens månadsmöte.

Protokollet omfattar paragraferna:
Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

23-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 9
§ 23

Inledning.

§ 23

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Upprop företogs och närvaro antecknades. Protokollsjusterare utsågs.

§ 24

Ekonomisk rapport

§ 24

Kassören Ove Wahlgren meddelade att behållningen dagens datum är 13 394 kr
och endast några få små obetalda fakturor ligger och väntar.
Ansökan om bidrag till Hamrångegruppens verksamhet skall inlämnas.

§ 25

Arbetsgrupp för kooperativa hyresrätter. Mottagare av bidrag.

§ 25

Ärendet presenterades vid Månadsmötet Berndt Lövgren. En grupp bildats inom
ramen för arbetet med en lokal utvecklingsplan för Hamrångebygden önskar att
erhålla medel om 50 000 kr för att Lennart Sjögren skall göra en utredning om
intresse för bildande av kooperativa hyresrätter och om lämpliga byggplatser i så
väl Norrsundet som Bergby.
Ärendet förs till Rådet under Dnr 117-2018 som biföll förslaget och skickade
det vidare till Landsbygdsutvecklaren.
En komplikation är att det behövs en förening för att motta bidrag och följa arbetet.
Beslut:
♦ Hamrångegruppen åtar sig att vara den förening som mottar bidraget och
följer arbetet. Det aktiva arbetet med utredningen tillsammans med Sjögren utförs av den grupp för Nybyggnation i Hamrångebygden som anmält ärendet till Månadsmötet.
♦ Beslutet meddelas Landsbygdsutvecklaren.
Utdrag till:

Landsbygdsutvecklaren, Berndt Lövgren, Karin Åberg.

§ 26

Samtal om trygghetsboendet i Bergby.
Samtal fördes om det kommande trygghetsboendet i Bergby. Noterades att Hans
Helmersson hade hittat rätt kontaktperson och meddelar namn och kontaktuppgifter när personen går i tjänst efter sjukskrivning.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 10
§ 27

07-2017 Hemsidesportal för Hamrångebygden.

§ 27

♦ Lars-Ove Molin hade vid rådet meddelat att hemsidan nu är färdig och att
material och länkar kan börja matas in. Det är ett stort arbete som knappast kan utföras tillräckligt snabbt ideellt. En person bör arvoderas för att
utföra arbetet. Pengar ur årets bidragsbudget bör reserveras för detta.
Ordföranden och Lars-Ove Molin rekryterar inmatare och gör en bedömning om vad den initiala inmatningen kommer att kosta och lämnar förslag på nästa Rådssammanträde.
§ 28

Avslutning
Sammanträdet förklarades avslutat

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 11
Plats och tid:

2018-11-14 Knutpunkten kl. 18.00-19.00

Beslutande:

Svante Wallberg, ordförande
Tommy Berglund
Lars-Ove Molin
Kjell-Urban Näs

Roger Sjödin
Jan Eriksson
Sture Larsson sekr.
.

Övriga närvarande

Utsedd att justera:

Kjell-Urban Näs

Tid och plats för justering:

Godkännande på e-post. Underskrift vid Hamrångegruppens månadsmöte.

Protokollet omfattar paragraferna:
Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:……………………………………...

Protokollsjusterarnas signaturer:

29-36

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 12
§ 29

Inledning.

§ 29

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Upprop företogs och närvaro antecknades. Protokollsjusterare utsågs.
§ 30

Ekonomisk rapport

§ 30

Kassören Ove Wahlgren hade översänt kontoutdrag m.m. Behållningen på dagens datum är 113 394 kr varav 2 X 50 000 kr är utbetalde projektanslag. Endast
några få små obetalda fakturor ligger och väntar.
Ansökan om kommunens årliga bidrag till Hamrångegruppens verksamhet har
inlämnats.
§ 31

Hemsidesportal för Hamrångebygden. E-postadresser

§ 31

Lars-Ove Molin hade vid månadsmötet meddelat att Hamrångegruppen gamla epostadresser är låsta och kan inte användas. Nya e-postadresser kommer att läggas in i den nya Hemsidesportalen.
Knutpunktens e-postadress finns i den gamla ”hamrånge.se”. Den kommer att
upphöra när den nya portalen kommer i bruk. Viktig e-post bör skrivas ut.
Baringo flyttar över material eller förslår hur detta skall ske.
Gruppen för Turistbroschyr inom arbetet med en lokal utvecklingsplan skulle
kunna vara projektgrupp för inmatning av uppgifter då en del av materialet är
detsamma. Noteras att 50 000 kr ur landsbygdsutvecklingsmedlen för detta ändamål har beviljats av Styrgruppen.
Beslut:
♦ Lars-Ove Molin tar upp frågan om att vara projektgrupp för inmatning
med Gruppen för en Turistbroschyr.
♦ Hamrångegruppen skall ha en officiell e-postadress som hanteras av sekreteraren. Backup för sekreteraren skall finnas. Inkommande materiel
skall automatiskt överföras till en intern läsfil för styrelse och Råd.
§ 32

Trafikfrågorna
Ingen ny information förelåg.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 13
§ 33

Bussförbindelse Hamrånge-Ockelbo

§ 33

Fråga om att verka för en bussförbindelse Hamrånge Ockelbo hade väckts på
Månadsmötet. Kontakt är tagen med Ockelbo.
§ 34

Rapporter

§ 34

Sture Larsson rapporterade från mötet på Fyren med biskopen.
§ 35

Sammanträden 2019

§ 35

Förslag på sammanträdesdagar för Styrelse och råd under 2019 förelåg.
Beslut:
♦ Hamrångegruppens styrelse sammanträder på Knutpunkten kl. 1800
12/2, 13/3, 9/4, 15/5, 12/6, 11/9, 8/10, 13/11, 10/12.
§ 36

Övriga frågor och Avslutning
•
•
•

•

•

Styrelsen är inbjuden till Fyren 26/11 kl. 17.30 för samtal om Översiktsplanen med kommunpolitiker.
Frågor inför 2019 skall tas upp vid nästa månadsmöte.
Hur ser föreningsregistret i Gävle Kommun ut? Hur uppdateras det? Hur
sker uttag för utskick? En fråga som bör dryftas med de ansvariga på
Kultur och Fritid Gävle.
Frågor ställs om Kvarndammens i Bergby framtid som bl.a. badplats. Enligt vad som sagts skall det bli dämning med bräddavlopp. Vattenspeglarna skall vara lika som innan. Vattendom kommer inom kort.
Stig Edvinsson påtalade vid Månadsmötet att det nästa år är 50-år sedan
kommunsammanslagningen och detta kunde firas med ett evenemang för
Jungfrukusten då det detta år även är 20-årsjubileum för Jungfrukustföreningen. Finns det jungfrukustevenemang på i övriga kommuner bör
Gävle kommun ansluta och göra ngt i Hamrångebygden.
Styrelsens mening är att 20-årsjubileum av Jungfrukusten är värt att fira.
Hamrångegruppen är medlem i Jungfrukustföreningen och kan delta i firande för Hamrångebygdens del med eller utan kommunens delaktighet.
Kommunsammanslagningen lämnar vi ouppmärksammad till historien.

Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 36

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 14
Plats och tid:

2018-12-11 Knutpunkten kl. 18.00-19.00

Beslutande:

Svante Wallberg, ordförande
Tommy Berglund
Lars-Ove Molin

Kjell-Urban Näs
Jan Eriksson
Sture Larsson sekr.
.

Övriga närvarande

Utsedd att justera:

Tommy Berglund

Tid och plats för justering:

Godkännande på e-post. Underskrift vid Hamrångegruppens månadsmöte.

Protokollet omfattar paragraferna:
Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:……………………………………...

Protokollsjusterarnas signaturer:

37-

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 15
§ 37

Inledning.

§ 37

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Upprop företogs och närvaro antecknades. Protokollsjusterare utsågs.

§ 38

Vatten- och avloppsfrågan i Hamrångebygden.
Vid en överläggning på Fyren 26/11 med företrädare för Åbyns byamän och
Hamrångegruppen samt kommunen företrädd av tjänstemannen Hans Helmersson och kommunalråden Therese Metz och Margareta Wedin rörande detaljplan
för Hamrångefjärden framkom att Bygg och Miljö i rapport meddelat att det
fanns vissa problem med vatten och avlopp. Åbyns byamän ville få klarhet i
vilka hinder för byggande som finns och hur långvariga de är. De har därför till
Hamrångegruppen lämnat in en ansökan om medel för ett förhandsbesked om
möjlig detaljplaneändring som överlämnades till Rådet vid Månadsmötet 201812-04.
På Månadsmötet påpekade Tommy Berglund m.fl. att frågan om tillgång till vatten och avlopp är avgörande eftersom det redan nu planeras för trygghetsboende
och för kooperativa hyresrätter och att kommunens tidigare planer att bebyggelsen på Rån skulle anslutas till det kommunala systemet hade stoppats av Gästrike Vatten.
Hamrångegruppens styrelse bör tillsätta en grupp som arbetar med frågan om
Hamrångebygdens framtida vatten- och avloppskapacitet.
Beslut:
♦ Sara Larsson från Gävle kommun inbjuds till Månadsmötet 2019-02-05.
♦ Vid Månadsmötet skall samtal föras om vatten och avlopp för all bebyggelse kring Hamrångefjärden och den planerade nybyggnationen med huvudfrågeställningarna:
Vad är orsaken till vattenkvalitetens snabba försämring enligt Gästrike
vatten. Se http://old.gavle.se/Bygga-bo-miljo/Vatten-och-avlopp/VAplanering/Hamrange/ och http://www.gastrikevatten.se/hamrange .
Hur ser tillgången på gott och hälsosamt dricksvatten i Hamrångebygden
ut för den närmaste framtiden
Hurudan är avloppsläget med tanke på att Hamrångefjärden är vattentäkt.
♦ En arbetsgrupp för vatten- och avloppsfrågan tillsattes, Kjell-Urban Näs
(sammankallande), Jan Eriksson och Johan Lundberg ingår i gruppen.
Utdrag till: Sara Larsson, de utsedda.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 38

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 16
§ 39

Fördelning av arbetsuppgifter inför årsmötet 2019

§ 39

Följande handlingar skall vara beredda till styrelsemötet 2019-02-12 med följande ansvariga
Beslut:
♦ Kassarapport och bokslut2018 samt budget 2019. Ove Wahlgren och
Tommy Berglund.
♦ Verksamhetsberättelse 2018. Sture Larsson.
♦ Verksamhetsplan 2019 Svante Wallberg.

§ 40

Rapporter m.m.

§ 40

Sture Larsson rapporterade från mötet med Kultur och Fritid Gävle på Stora
Gasklockan. Digitaliserad info utan kostnad via Gävle Kommun och Visit
Gävle.
Lars-Ove Molin rapporterade från senaste mötet med Projektgruppen för Turism
och den nya webbsidesportalen som sjösätts inom kort. Underhåll av webbportalen diskuterades. Framhölls att ett större företag gärna med relationer till Gävle
Kommun ger bättre kontinuitet och större säkerhet.
Beslut:
♦ Hamrångegruppen blir ägare till webbhotellet.
♦ Knutpunkten förblir ägare till domänen www.hamrånge.se
♦ Underhållsofferten från Baringo om 2700 kr + moms/år antogs.
§ 41

Avslutning
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 41

