SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 1
Plats och tid:

2020-01-21 Hamnkontoret Norrsundet, kl. 18:00-19:00

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Lars-Ove Molin
Jan Eriksson

Ove Wahlgren
Kjell-Urban Näs
Sture Larsson sekr.

Övriga närvarande:

Utsedd att justera:

Kjell-Urban Näs

Tid och plats för justering:

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift vid Hamrångegruppens månadsmöte.
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

1-9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 2

§1

Inledning.

§1

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen godkändes.

§2

Ekonomisk redogörelse.

§2

Kassören O W redogjorde för Hamrångegruppens ekonomiska ställning. Vid årsskiftet
fanns drygt 60 000 vii likvida medel.

Beslut:
♦ Bokslut lämnas snarast till revisorerna.

§3

Utvecklingsmedel för Lokala Utvecklingsgrupper.

§3

Medlem för 2019 är utbetalda från Gävle kommun.

Beslut:
♦ Kassören får i uppdrag att söka medel för 2020 efter årsmötet då Verksamhetsplanen är tagen.

§4

Hamrångeflaggan.
Vid styrelsens sammanträde 2019-10-08 togs beslut att anskaffa ett antal ”Hamrångeflaggor” med sockensigillet eller sockenvapnet på samt vimplar och svenska flaggor att vaja
över Bergby torg.
Kjell Urban Näs åtog sig att utreda bakgrundsfärg och ta in offerter och beställa.
Vid styrelsens sammanträde 2019-11-13 togs beslut att ”Hamrångeflaggan” skulle visa
sockensigillet. Förmånligaste offerten hade kommit från Halmstads Flaggfabrik, vilken antogs som leverantör för samtliga flaggor och vimplar.

Beslut:
♦ Bakgrundsfärgen på Hamrångeflaggan skall vara Pantone 468.
Protokollsjusterarnas signaturer:

§4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 3
♦ Vimplarna hissas 2020-01-22.
♦ Svenska flaggan på flaggdagar hissas/halas av Fixarna enligt av styrelsen
fastställt schema för flaggdagar.
Utdrag till: Fixarna.

§5

Gäster vid månadsmötena 2020.

§5

Vid månadsmötena är en av punkterna att en gäst föredrar ett för bygden angeläget
problem eller annan ärende. Förslag till gäster under 2020 diskuterades.
Beslut:
♦ Som gäster under 2020 föreslogs. Kommunpolisen, SISU, Styrgruppen, Utposten (vindkraft till havs), Gavlefastigheter (allaktivitetshus), Missing People.
♦ Ordföranden tar kontakt med och beslutar i samråd med gästen vilket datum som framträdandet skall ske.

§6

Ärenden till årsmötet 2020-03-03.

§6

Dessa handlingar skall beredas till nästa styrelsesammanträde 2002-02-11. Förslag på ansvariga person/er.
• Verksamhetsberättelse 2019 (förbereds av sekr.)
• Bokslut 2019 (förbereds av kassören)
• Verksamhetsplan 2020 (förbereds av ordf.)
• Budget 2020 (förbereds av kassören)

Beslut:
♦ Handlingar och ansvariga enligt förslag.
♦ Årsmötet hålles på Fyren 2020-03-03 kl. 1800.

§7

Möten för styrelsen 2020. (Bör samordnas med Rådets)
Beslut:
♦ Sammanträdesdagar 2020. Förslag Styrelse 18-19. Råd 19-20 omkr.
11/2, 17/3, 14/4, 12/5, 9/6, 8/9, 13/10, 17/11, 8/2.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 4

§8

Övriga rapporter och frågor.

§8

Webbsidan demonstrerades. Byarnas historia, författad av Marianne Lundqvist
finns inlagda. Aktuella evenemang saknas ännu
Kommunens cykelplan hade lästs av Jan Eriksson. Oklart vad som avser göras i
Hamrångebygden.
Hur komma rätt om man skall till Saltharsfjärden. Vägarnas namn leder till att den
som kör efter GPS kör fel och hamnar i återvändsgränd.
Beslut:
♦ Möte med information och tillfälle till träning om hur använda hemsidan
skall ordnas för informationsansvariga i Hamrångebygdens föreningar och
företag.
♦ Lars-Ove Molin utreder möjligheten att infoga material i kalendern som kopior ur Word-fil, vilket skulle ta bort en nuvarande tröskel för användning.
♦ Frågor och initiativ rörande namn på vägar i Norrsundet och sträckning av
cykelleder i Hamrångebygden lämnas till trafikgruppen.

§9

Avslutning.
Nästa månadsmöte blir tisdagen 4 februari kl.18:00 på Träffpunkten. Se annons i
Alla tiders januarinummer.
Nästkommande möten med Styrelse och Råd blir tisdagen den 11 februari.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 5
Plats och tid:

2020-02-11 Hamnkontoret Norrsundet, kl. 1800 - 1900

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Tommy Berglund
Roger Sjödin
Lars-Ove Molin

Stig Jönsson
Ove Wahlgren
Sture Larsson sekr.

Frånvarande:

Kjell Urban Näs anmält förh.

Jan Eriksson

Övriga närvarande:

Utsedd att justera:

Roger Sjödin

Tid och plats för justering:

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift vid Hamrångegruppens månadsmöte.
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

10-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 6

§ 10

Inledning.

§ 10

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen kompletterades och godkändes.

§ 11

Ekonomisk redogörelse.

§ 11

Kassören Ove Wahlgren redogjorde för Hamrångegruppens ekonomi till dags dato.
Saldo 147 394:-, varav Trygghetsröjning 46 300:-, Leader projekt ans 21850:Adm utbpengar 31 000:-

Beslut:
♦ Bokföringshandlingarna lämnas till Knutpunkten för revision.
§ 12

Beslut om firmatecknare.

§ 12

Vid fjolårets konstituerande sammanträde hade frågan om beslut av firmatecknare glömts
bort, troligen efter som de hittillsvarande kunde fortsätta. Firmatecknare för ett år framöver
skall utses vid nästa styrelsesammanträde efter årsmötet d v s den 17 mars 2020. Beslut behövs för tiden fram till detta sammanträde.

Beslut:
♦ Till firmatecknare för Hamrångegruppen org.nr. 802443-9732 utses
kassören Bengt Ove Lennart Wahlgren och
ordföranden Svante Carl Erik Wallberg.
♦ Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Utdrag till: Handelsbanken.
§ 13

Fullmakt för att hantera Leader-ansökan i alla led.
Hamrångegruppen avser att lämna in en ansökan till Leader rörande
För detta behövs en projektledare med fullmakt att hantera Hamrångegruppens ärenden visavi Leader och Jordbruksverket.

Beslut:
♦ Annika Axlund ges fullmakt att för Hamrångegruppen ansöka om projektstöd och kunna följa ärendets gång på Lantbruksverkets ”Mina sidor”.
♦ Svante Wallberg ges fullmakt att för Hamrångegruppen ansöka om projektstöd och kunna följa ärendets gång på Lantbruksverkets ”Mina sidor”.
Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 7
♦ Ove Wahlgren ges fullmakt att för Hamrångegruppen ansöka om projektstöd och kunna följa ärendets gång på Lantbruksverkets ”Mina sidor”.
♦ Lars-Ove Molin ges fullmakt att för Hamrångegruppen ansöka om projektstöd och kunna följa ärendets gång på Lantbruksverkets ”Mina sidor”.
♦ Sture Larsson ges fullmakt att för Hamrångegruppen ansöka om projektstöd
och kunna följa ärendets gång på Lantbruksverkets ”Mina sidor”.
Utdrag till: Leader Gästrikebygden.
§ 14

Handlingar till årsmötet 2020-03-03.

§ 14

Vid styrelsens sammanträde 2020-01-21 beslöts att:
• Bokslut 2019 och Budget 2020 skulle förberedas av kassören.
• Verksamhetsberättelsen för 2019 skulle förberedas av sekreteraren
• Verksamhetsplanen för 2020 skulle förberedas av ordföranden (med stöd från sekreteraren).
Verksamhetsberättelsen hade utsänts tillsammans med kallelsen.
Verksamhetsplansförslag förelåg vid sammanträdet och kompletterades.
Bokföringshandlingarna lämnas för revision

Beslut:
♦ Verksamhetsberättelse 2019, Bokslut 2019 jämte revisionsberättelse, Verksamhetsplan 2020 och Budget 2020 överlämnas till årsmötet.
♦ Handlingarna utsänds med e-post jämte Kallelse/inbjudan till Årsmötet.
♦ Ett tiotal ex av resp. handling skall föreligga i pappersform vid Årsmötet.

§ 15

Deltagare vid Landsbygdsriksdagen.
”Hela Sverige skall leva” ordnar i år sin Landsbygdsriksdag i Jönköping 8-10 maj.
Gävle kommun bekostar helt två deltagare från Hamrångegruppen.
X-ing Gävleborg ordnar en gemensam buss 7/5 där det finns planerat två platser för Hamrångegruppen. Anmälan för bussresan måste ske senast 16 februari och reservationsavgift
kr 1000 betalas senast 20 februari.

Beslut:
♦ Sture Larsson och Aja Axlund deltar från Hamrångegruppen. Envar anmäler sig själv.
♦ Kassören betalar in bussavgiften.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 8

§ 15

Rapporter.

§ 15

Turistgruppen rörande måltidsturism och naturleder.
Projekt Måltidsturismen kan genomföras utan problem.
Lokala matveckan. Under en veckas tid presenteras lokalt mathantverk på olika platser i
bygden. Turister reser runt och introduceras till vårt utbud, ser vad bygden har att erbjuda
och lockas att komma tillbaka. Lokala matveckan avslutas med en matmässa, där alla aktörer samlas och presenterar sitt utbud.
Vi skapar på så sätt möjligheter även för de olika besöksmålen i bygden att engagera sig i
projektet och visa upp sina verksamheter, utbud, exempelvis Norrsundets Arbetarmuseum,
Hembygdsgården, Kulturhuset Fyren m.fl.
• Syftet är att locka turister till Hamrångebygden genom att lyfta fram och presentera lokalproducerad mat och mathantverk.
• Varje deltagare har en dag där de lyfter fram sina lokala specialiteter.
• Varje deltagare har ett evenemang knutet till dagen.
• Hela veckan: Exempelvis Ica, Coop och skolan – presenterar de olika mathanverkarna
varje dag. På så sätt lyfts mathanverkaren i hela Hamrånge
Marknadsföring ska ingå i projektet, turistinfo om mathantverk skapas på hemsidan.

En styrgrupp med erfarna från olika håll skall bildas.
Naturleder. (Kan ej finansieras via Leader i dagsläget), Vi får kolla med Ytterområdessatsningen.
Ev. även kontakta andra som arbetar med liknande utvecklingsprojekt om de kan utöka/baka in utveckling av våra leder. Cykel, vandring, kajak.

Beslut:
♦ Hamrångegruppen är projektägare.
♦ Projektledaren är anställd av Hamrångegruppen.
♦ Administrativ hjälp köps från Knutpunkten.
♦ Frågan om likviditeten skall utredas före ansökan.
Utdrag till: Leader Gästrikebygden.

§ 16

Övriga frågor.
Marianne Lundqvist hade frågor om hemsidans marknadsföring.

Beslut:
♦ Behandling och beslut på nästa styrelse.
Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 9

§ 17

Avslutning.
Nästa styrelsemöte blir tisdagen 17 mars kl.18:00 på Hamnkontoret.
Övriga styrelsemöten under år 2020 följande tisdagar kl. 1800-omkr 1900.
14/4, 12/5, 9/6, 8/9, 13/10, 17/11 och 8/12.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 10

Planerade styrelsesammanträden i mars och april inställdes p g a
covid-19 och FHM:s rekommendationer.
Plats och tid:

2020-05-12 Internet, kl. 18:00 – 19:00

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Tommy Berglund
Ove Wahlgren
Jan Eriksson

Frånvarande:

Roger Sjödin

Stig Jönsson
Lars-Ove Molin
Kjell Urban Näs
Sture Larsson sekr.

Övriga närvarande:

Utsedd att justera:

Stig Jönsson

Tid och plats för justering:

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift vid Hamrångegruppens månadsmöte.
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

18-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 11

§ 18

Inledning.

§ 18

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Protokollsjusterare utsågs.
Noterades att konstituering av styrelsen ej gjorts då sammanträdet 2020-03-17 inställts p g a Covid-19.
Dagordningen kompletterades och godkändes.
§ 19

Uppdrag inom styrelsen.

§ 19

Beslut:
♦ Vice ordförande Roger Sjödin.
♦ Sekreterare Sture Larsson
♦ Kassör Ove Wahlgren

§ 20

Styrelseledamöters ansvar inför sammanträden.

§ 20

Beslut:
♦ Bokning av lokal för månadsmöte: Lars-Ove Molin.
♦ Annonsering av månadsmöten i Alla Tiders: Tommy Berglund.
♦ Fika vid styrelsesammanträden: Jan Eriksson.
♦ Fika vid Månadsmötena: Jan Eriksson.
§ 21

Protokollen och deras justering.

§ 21

Beslut om innehåll och justeringsförfarande, beslut om utskicksmodell.
Beslut:
♦ Hittillsvarande modell med godkännande på e-post och underskrift vid
närmaste styrelse-, råds- eller månadsmöte.

§ 22
Protokollsjusterarnas signaturer:

Firmatecknare för år 2020.

§ 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 12

Styrelsen hade att utse firmatecknare för år 2020.

Beslut:
♦ Till firmatecknare för Hamrångegruppen org.nr. 802443-9732 utses
kassören Bengt Ove Lennart Wahlgren och
ordföranden Svante Carl Erik Wallberg samt
styrelseledamoten Tommy Karl Olov Berglund
vilka tecknar Hamrångegruppens firma var för sig.
Utdrag till: Handelsbanken Bergby
§ 23

Texter på hemsidan. Offert från Axlund design.
Offert rörande medverkan med texter på hemsidan till en kostnad av max 30 000 kr inkl
moms. hade inkommit från Aja Axlund.
Offerten omfattar följande:
• Faktainsamling, research för nya texter.
• Nyskrivna texter för 9 sidor på siten: Om bygden – introtext/presentation och kort
presentation orter Hamrångebygden, nya texter för orterna – Axmarby, Axmar
bruk, Bergby, Hagsta, Hamrångefjärden, Norrsundet, Historia – allmän introtext
våra byar Inkl. korrektur – 1 korrektur samt 1 slutkorr per text och avstämingar
(mail, telefon, möte vid behov)
• Övergripande enhetlig grundlayout för sidorna med internnavigering
• Färdigställande av sidor: texter och bilder läggs in på respektive sida på siten.
• 1 huvudbild + 2-3 bilder/sida läggs in (utifrån färdiga webbanpassade och alttaggade bilder) Länkar till andra sidor läggs in (t.ex. axmarbruk.se, axmarby.se
etc.)
• Korrekta url-länkar för sidorna justeras vid behov Text för meta-beskrivning för
varje sida Slutgenomgång av sidorna – länkkontroll etc.
• Sidorna publiceras vartefter de blir färdiga

Beslut:
♦ Offerten antas.
♦ Kostnad max. 30 000 inkl moms.
Utdrag till: Aja Axlund

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 13
§ 24

Månadsmötet 2020-06-02 kl. 18:00 å Hembygdsföreningens dansbana.

§ 24

Månadsmötena 2020-04-07 och 2020-05-05 inställdes p g a Covid-19-pandemin enligt
FHM rekommendationer. Då vädret nu medger utomhusmöten och miljön på dansbanan är
som utomhus fast under tak kan månadsmöte åter hållas.
Ingen servering planeras eftersom det medför risk för smittspridning.

Beslut:
♦
♦
♦
♦

Dagordningen skrivs ut i ett antal ex. som utdelas. (Ansvarig: Svante)
Stolar i travar. (Ansvarig: Jan E) Envar tar sin stol och sitter spridd.
Skyltar med regler. (Ansvarig: Svante)
Rekommenderas att envar tar med eget fika.

§ 25

Ekonomisk redogörelse.

§ 25

Kassören Ove Wahlgren redogjorde för den ekonomiska situationen och visa upp senaste
bankavstämningen på delad skärm.
Behållning vid: 30/4 kr 119 730,84. Faktura på skogsröjning ej inkommen.
15 000 för utvecklingsgruppen ännu ej sökt. Görs när budgeten finns.

Budgeten som ej var redo vid Årsmötet 2020-03-03 skulle enligt Årsmötets beslut
beslutas vid Månadsmötet 2020-04-07. Detta och följande Månadsmöten var inställda.
Beslut:
♦ Budgetförslag för 2020 presenteras vid månadsmötet 2020-06-02,

§ 26

Flaggorna i centrum och fasadflaggorna..
Knapen på flaggstången på Torget i Bergby sitter en meter ovanför räckhåll.
En stege/arbetsplattform skall inskaffas för säker hissning och halning av flaggor.

Fasadflaggor, inköpes och säljes/skänkes till turistattraktionerna.
Bra kvalitet på tyget viktigt.
Jan E och Svante söker sockenstämplen i hembygdsföreningens arkiv.
Med ny logga kan man ta in fler offerter.
Beslut:
♦ Jan E ordnar en lämplig stege/arbetsplattform.
♦ Gavlegårdarna skall faktureras för svenska flaggorna och vimplarna.
Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 14
♦ Offerter på fasadflaggor tas in när ny logga kommit fram.

§ 27

Inköp av Zoom för internetsammanträden.

§ 27

Dagens sammanträden har skett via Internet med programvara Zoom. Enklast och bäst är
att Hamrångegruppen har ett eget abonnemang med betalning månadsvis.
Kostnaden för detta omkr. 185 kr/mån.

Beslut:
♦ Lars-Ove Molin abonnerar programvaran Zoom för Hamrångegruppens
räkning och är Hamrångegruppens administratör av Zoom.

§ 28

Rapporter.

§ 28

Avtackning av avgående ledamöter i Råd och Styrelse har genomförts av Kjell Urban Näs.
Mottagarna har framfört sina tack muntligen till honom.

§ 29

Avslutning.
Nästa styrelsemöte blir tisdagen 9/6 kl. 1800. På Zoom.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 15
Plats och tid:

2020-06-09 Hamrånge hembygdsgård, kl. 18:00- 18:50

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Tommy Berglund
Roger Sjödin
Lars-Ove Molin

Frånvarande ledamöter:

Jan Eriksson, Stig Jönsson

Övriga närvarande:

Erika Engvall Stefansson

Utsedd att justera:

Tommy Berglund

Tid och plats för justering:

Ove Wahlgren
Kjell Urban Näs
Sture Larsson sekr.

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift vid Hamrångegruppens månadsmöte.
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

30-39

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 16

§30

Inledning.

§ 30

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen justerades och godkändes.
§ 31

Ekonomisk redogörelse.

§ 31

Kassören redogjorde för den aktuella ekonomiska ställningen.

Beslut:
♦ Aktuella utdrag ur resultat- och balansräkningarna bifogas protokollet.
§ 32

Sekreterarens förslag ang. beslut i styrelsen.

§ 32

”I samband med sammanföringen av protokollen årsvis har jag noterat att det är stor skillnad på hur olika styrelsebeslut blir effektuerade.
Hamrångegruppen är ju en ideellt arbetande organisation som inte har något kansli eller
anställda som har som arbete att utföra det av styrelsen beslutade, såsom det är inom kommunen och andra offentliga organ och i större företag.
När det finns utsedda fasta arbetsgrupper effektueras besluten och fördröjningar uppkommer vanligtvis hos externa aktörer (Gavlegårdarna, Länsstyrelsen, Kommunen, Trafikverket etc.)
När någon ledamot åtar sig eller får uppdrag att ta sig an ett beslut blir det också effektuerat.
Men i de fall där ingen/-a tydligt har fått uppdrag att effektuera, återkommer ofta ärendet
oförändrat i några varv eller försvinner bort i glömskan.”

Beslut:
♦ Framdeles skall till varje beslut i styrelsen skall finnas en uttryckligen utpekad genomförare eller noteras i protokollet att ärendet skall tas upp ånyo på kommande
sammanträde. Datum för redovisning kan också beslutas.
♦ Utröna om ett diarium för styrelsen också skall göras.
♦ Lars-Ove Molin tar fram ett förslag till höstens första sammanträde den 8 september.

§ 33

Rapport ang. www.hamrange.se.
Texterna på hemsidan är ännu inte klara. De historiska är klara, genom Marianne
Lundqvists försorg.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 33

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 17
Aja Axlund har åtagit sig att ta fram text och bild för ”det aktuella” på de olika orterna/byarna enligt antagen offert. Inget har hörts om detta eller lämnats/lags in på
hemsidan efter beslutet.
Beslut:
♦ Texterna skall vara klara den 30 juni för att vara användbara för sommarens
turister.
♦ Aja har att lämnar besked senast den 12 juni om hon hinner detta.
♦ Ordföranden är mottagare av beskedet.
Utdrag till: Aja Axlund.

§ 34

Rapport ang. Trygghetsboendet i Bergby.

§ 34

Vid månadsmötet 2020-06-02 noterades att Gavlegårdarna och Trafikverket ännu
inte kommit överens om trafiksituationen så trygghetsboendet kommer troligen att
fördröjas.
Beslut:
♦ Erika Envall Stefansson kollar vad som fattas för att komma till en överenskommelse. Rapport skall lämnas till ordf. före midsommar.
♦ Erika E S tar också reda på till vad Gavlegårdarna skall ha den från Gästrikekustens pastorat inköpta marken intill Coop i Norrsundet.
Utdrag till: Erika Envall Stefansson

§ 35

Rapport ang. Leaderansökan inom turistnäringen.
Turistgruppen väntar på att projektledaren skall skriva ansökan enligt styrelsens
beslut i § 13 från sammanträde 2020-02-11. Det börjar bli bråttom då stoppdatum
är den 18 augusti då ansökan skall vara registrerad, och att styrelsen bör se den innan den registreras.
Beslut:
♦ Ansökan bör finnas tillgänglig för styrelsen senast den 31 juli. Sändes till
ordföranden.
♦ Lars-Ove Molin kollar snarast hur långt arbetet med ansökan kommit.
♦ Beslut per capsulam (e-post, telefon) tas när ansökan inkommit till ordföranden.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 18
Utdrag till: Aja Axlund.

§ 36

Fråga om uppdatering av orienteringstavlor för Hamrångebygden.

§ 36

Vid månadsmötet 2020-06-02 åtog sig ordföranden att kontakta Hamrånge företagarförening som äger orienteringstavlorna rörande uppdatering av dem.
Företagarföreningen skulle kolla upp läget, och utröna hur det gick till förra
gången.
Beslut:
♦ Tommy Berglund kollar befintliga kartfiler och kontaktar företagarföreningens ordförande Stina Persson.
Utdrag till: Stina Persson

§ 37

Information om flaggningen i Bergby centrum.

§ 37

Vid månadsmötet 2020-06-02 överlämnades frågan om att kontraktera en flagghissare i Bergby centrum till styrelsen.
Fråga om inköp av fasadflaggor.
Beslut:
♦ Ordföranden kontaktar NorrHam ang. ansvaret för flagghissning.
♦ Loggan skall bli färdig och fler offerter på fasadflaggor skall infordras.
Kjell-Urban Näs fortsätter arbetet med flaggor.
Utdrag till: NorrHam.
§ 38

Övriga frågor.
Kjell-Urban Näs har frågat Gästrike vatten om avloppsledningen på Hamrångefjärdens
botten från åmynningen till EPA-viken. Inget svar har inkommit då frågan ställdes nyligen.

Beslut:
♦ Kjell-Urban Näs bevakar ärendet så att svar förhoppningsvis finns vid nästa
sammanträde

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 38

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 19
§ 39

Avslutning.
Nästa möte 8 sept. Per Capsulam - möte i augusti ang. ansökan till Leader.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 39

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 20
Plats och tid:

2020-09-08 Hembygdsföreningens dansbana, kl. 18:00- 18:55

Beslutande:

Svante Wallberg ordf
Tommy Berglund
Jan Eriksson

Frånvarande:

Stig Jönsson, Roger Sjödin

Lars-Ove Molin
Ove Wahlgren
Kjell Urban Näs
Sture Larsson sekr

Övriga närvarande:

Utsedd att justera:

Jan Eriksson

Tid och plats för justering:

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift vid Hamrångegruppens månadsmöte.
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

40-45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 21

§ 40

Inledning.

§ 40

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen justerades och godkändes.

§ 41

Ekonomisk redogörelse.

§ 41

Ove Wahlgren presenterade det ekonomiska läget för Hamrångegruppen

Beslut:
♦ Saldolistan bifogas protokollet.

§ 42

Förslag från Månadsmötet 2020-09-01.
•

Svante Wallberg väckte frågan om att använda ev. medel under 2020 som
ej åtgår tillinlämnade ansökningar till att anlägga en solcellspark vars avkastning kan använda för bidrag till bygden framgent.

•

Stig Edvinsson: Vindkraftfrågan måste tas upp till behandling i Hamrånggruppen. Det kan finnas pengar i det om bygden är med från början i diskussionerna. Norrsundets hamn blir en landningsplats för anslutning till elnätet på land.

•

Tommy Berglund tog upp frågan om KNUFF:s förslag om cykelväg längs
kusten. Vid styrelsemötet informerade han om utförd rekognoseringspromenad 5/9.

Beslut:
♦ Svante kollar med Leader Gästrikebygden om möjligheten till finansiering
av en förstudie.
♦ Företrädare för kommunen och vindkraftsföretagen inbjuds till månadsmöte. 2020-10-06 för information.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 42

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 22

§ 43

Avrapportering av ärenden från i våras.

§ 43

Fråga om kontrakterad flagghissare/-halare tas upp i styrelsen för beslut.
Loggan klar, redovisad av LOM.
Frågan om Orienteringstavlorna och servicepunkterna tas upp med företagarföreningen för överläggning och förslag. Ordföranden åtar sig detta.
Beslutsdiarium för styrelsemöten, Månadsmöten och extra möten.
Rapporter/Beslut:
♦ Ej klart med avtal om flagghissare/Vimpel hissas i oktober.
♦ Loggan klar /Godkännes för användning.
♦ Orienteringstavlor. Ej klart.
♦ Servicepunkterna oklart. Utom ICA Bergby /Lägesrapport önskas från Erika Engvall Stefansson.
♦ Lars Ove Molin demonstrerade förslag./Föreslaget diarium används från
dagens datum.

§ 44

Rapporter från arbetsgrupperna.

§ 44

Hemsidan: Bybeskrivningarna är klara. Inga bilder är klara.
Trafikgruppen: Trygghetsröjning; Hamrånge bebuskas snabbt. Plan för åtgärder behövs.

Beslut:
♦ Tommy Berglund och Jan Eriksson kontaktar markägare och vägföreningar
och verkställer vandring, för att ta fram åtgärdsplan.
§ 45

Avslutning.
Nästa styrelsemöte blir tisdagen 13 oktober kl. 18.00-19.00 på plats som meddelas
i kallelse. Övriga sammanträden under 2020 hålls 17/11 och 8/12.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 23
Plats och tid:

Fyren, 2020-10-13, kl. 18:00- 19:00

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Tommy Berglund
Roger Sjödin
Jan Eriksson
Lars-Ove Molin

Stig Jönsson
Ove Wahlgren
Kjell Urban Näs
Sture Larsson sekr.

Frånvarande:

Övriga närvarande:

Aja Axlund

Utsedd att justera:

Kjell Urban Näs

Tid och plats för justering:

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift vid Hamrångegruppens månadsmöte.
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

46-54

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 24

§ 46

Inledning.

§ 46

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen justerades och godkändes.

§ 47

Ekonomisk redogörelse.

§ 47

Kassören Ove Wahlgren redovisade den ekonomiska situationen utifrån Saldolistan.
Beslut:
♦ Saldolistan bifogas protokollet till ledamöterna.

§ 48

Ansökan till Leader Gästrikebygden.
Aja Axlund presenterade förslag till Hamrångegruppens ansökan till Leader rörande ett
projekt med måltidsturism.
Samtal fördes om:
o Arbetet inom projekttiden med deltagande föreningar och företag och önskat resultat efter projekts avslutande. Särskilt noterades vikten av att redovisningen av all
ideell tid görs noggrant.
o Ev. nya arbetstillfällen efter projektet.
o Hanteringen av ansökan vis a vis Jordbruksverket och Leader Gästrikebygden.
o Hur Hamrångegruppens, som projektägare, ekonomi skall redovisas i ansökan.

Beslut:
♦ Ansökan godkänns med smärre ändringar. Beslut tas av ordföranden.
♦ Budgeten godkänns med justeringar. Beslut tas av ordföranden.
♦ Lönekostnader: Projektledarlön utgår med 30% av 39 000 kr/månad = 11
700 kr/mån. Utöver lönen: 42,68% (sociala avgifter, försäkringar etc.). För
indirekta kostnader (kontor, kontorsutrustning, material etc.) läggs 15% på
lönekostnaden. Ingår i budgeten.
♦ Arbetsgruppen utgörs av Lars-Ove Molin och Jan Eriksson samt projektledaren Aja Axlund. Tid i arbetsgruppens arbete räknas som ideell för Molin
och Eriksson.
♦ Styrgruppen består av arbetsgruppen och 4-5 personer från engagerade företag eller föreningar. Deltagande i styrgruppsmöten arvoderas med
Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 48

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 25
375 kr/timme + moms (betalas endast ut mot faktura från företag eller förening). Reseersättning med skattefritt belopp utgår till deltagare i styrgruppsmöten.
Definition:
Skillnad arbetsgrupp/styrgrupp: styrgruppen är ett beslutande organ i projektorganisationen, medan
arbetsgruppen räknas in under arbetet med turistutveckling/Lokala utvecklingsplanen. Styrgruppen
har ett möte/fas i projektet. Arbetsgruppen träffas löpande.

Utdrag till: Molin, Eriksson och Axlund.

§ 49

Hamrångegruppens engagemang i frågan om
havsbaserade vindkraftverk inom bygdens område.

§ 49

Vid månadsmötet 2020-10-06. Presenterade Annika Heggem från Gävle kommun
kommunens roll och hur kommunen arbetar vid vindkraftsanssökningar inom kommunens område, särskilt vad avser havsbaserad vindkraft där Mark- och miljödomstolen beslutar.
Samtal fördes om Hamrångegruppens nästa engagemang i frågan. En frågeställning
var när de politiska partierna i kommunfullmäktige tagit ställning i ärendet.
Beslut:
♦ Politikermedverkan önskas på ett Månadsmöte senare i ärendets hantering.
Utdrag till: Erika Engvall Stefansson.

§ 50

Förstudie ang. solcellsanläggning.
Vid styrelsesammanträdet 2020-09-08 väckte Svante Wallberg frågan om att använda

ev. medel under 2020 som ej åtgår tillinlämnade ansökningar till att anlägga en solcellspark vars avkastning kan använda för bidrag till bygden framgent.
Samverkan med NorrHam med en anläggning som kan demonstreras föreslogs.
Undran om den nya skolan skulle förses med solceller framfördes.

Beslut:
♦ Svante Wallberg arbetar vidare med frågan.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 26

§ 51

Rapporter.

§ 51

A: Rapporter från inrättade arbetsgrupper eller andra beslutade grupper.
Inget nytt hade framkommit efter Månadsmötet 2020-10-06.
B: Övriga Rapporter.
Annons i alla tiders om beviljade projekt.
Förslag att i annons i Alla tiders berätta om vilka ansökningar som beviljats ur
kommunens landsbygdsutvecklingsmedel, med bilder på de spektakulära.
Hela Sverige skall leva, finansiering.
Från hela Sverige skall leva finns en förfrågan om deltagande i en grupp som skall
får fram en slags fond för att kunna hjälpa fattiga orter/föreningar med den egenfinansiering som oftast behövs för att få bidrag.
Beslut:
♦ Annons i Alla tiders skall utformas och införas snarast.
♦ Hamrångegruppen deltar ej i den grupp Hela Sverige skall leva vill starta.
Utdrag till: Hela Sverige skall leva.

§ 52

Övriga frågor.
För att hinna med att lämna in beslut från Rådet till Styrgruppens sista sammanträde i november bör sammanträdesdagen för Styrelse och Råd flyttas från 17/11
till 10/11.
Dags att ännu en gång belysa trygghetsfrågor i bygden.
Beslut:
♦ Styrelsen och Rådet sammanträder 10 november kl. 18:00 resp. 19:00
♦ Byavakterna och poliserna inbjuds till ett kommande månadsmöte.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 52

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 27

§ 53

Besök av Dennis Nordström och Laila Bissman.
I detta deltar även följande Rådsledamöter:
Christer Lantz, Daniel Englund, Bo Stenberg, Rolf Lundberg, Anna Jupither Berg.
Ordföranden hälsade Dennis Nordström och Laila Bissman välkommen att presentera sina förslag och utvecklingsidéer.
Dennis och Laila är nyinflyttade och vill lära känna Hamrångebygden och särskilt
Norrsundet.
Dennis är sedan 1973 engagerad i turistfrågor och ser saker och ting med ”turismögon”. Har noterat att bygden har potential som resmål.
Laila är engagerad i naturvård och bevarande och har noterat ”lokaler” i bygden
med stort naturvärde.
Svante Wallberg berättar om HAMRÅNGEGRUPPEN som är en öppen stämma
för alla som bor och/eller verkar inom Hamrångebygden. Dess uppgift är att verka
för Hamrångebygdens utveckling som en aktiv och attraktiv del av Gävle kommun,
Sverige och Världen. Arbetet sker genom grupper som hanterar aktuella frågor för
bygden och genom Rådet som hanterar ansökningar om pengar från Gävle kommuns landsbygdsutvecklingsmedel. Hamrångegruppen hanterar frågor om boende,
företagsamhet och föreningsliv i bygden för att gynna engagerade personer och
grupper men driver själv ingen speciell fråga.
Dennis: Naturen är världens största turistarena. Kajakpaddling är en verksamhet
som passar bra i vårt landskap – det finns 240 iläggningsplatser i Gästrikland.
Hamrångebiten av kusten är bra för detta ändamål, ej bebyggt överallt som Stockholms skärgård. Iläggningsplatsen vi brygga i Häckelsängsfäbodarna bör och kan
med små medel göras i ordning genom rensning och sand.
Ett problem är att många goda idéer faller mellan stolarna för att ingen driver frågorna.
För att Norrsundet skall bli den turistort det finns potential för måste det finnas
möjlighet till boende.
Alla delar i bygden behöver visioner utifrån vars och ens potential. Finns visioner
kan man lätt komma till handlingsplaner.
Laila hade noterat naturvärdet på Skatudden och önskade ett Naturreservat där.
Stig Jönsson föreslog att framförda idéer skull lyftas in i Turismgruppen.
Ordföranden tackade Dennis och Laila för deras medverkan.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 53

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 28

§ 54

Avslutning.
Nästa styrelsemöte blir tisdagen 10/11 kl. 19:00. OBS ÄNDRING AV DAG.
Sista styrelsemötet för året hålls tisdagen den 8 december.
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 54

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 29

Plats och tid:

Fyren Norrsundet 2020-11-10 kl. 18:00 – 19:00

Beslutande:

Svante Wallberg ordf.
Tommy Berglund
Roger Sjödin
Jan Eriksson

Frånvarande:

Ove Wahlgren, Sture Larsson

Stig Jönsson sekr.
Lars-Ove Molin
Kjell Urban Näs

Övriga närvarande:

Utsedd att justera:

Kjell Urban Näs

Tid och plats för justering:

Utsändes med e-post för godkännande.
Underskrift vid Hamrångegruppens månadsmöte.
Protokollet omfattar paragraferna:

Underskrifter:

Sekreterare:

…………………………………….

Ordförande:

…………………………………….

Justerande:…………………………………….

Protokollsjusterarnas signaturer:

55-63

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 30

§ 55

Inledning.

§ 55

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde.
Protokollsjusterare utsågs. Dagordningen godkändes.

§ 56

Ekonomisk redogörelse.

§ 56

Ordföranden redovisade den ekonomiska situationen utifrån Saldolistan.

Beslut:
♦ Saldolistan bifogas protokollet till ledamöterna

§ 57

Ansökan till Leader Gästrikebygden.

§ 57

Leader har begärt kompletteringar till insänd ansökan rörande måltidsturism.
Samtal fördes om Aja Axlunds förslag till kompletteringar och hur man ska kunna tydliggöra att berörda entreprenörer kommer att engagera sig i projektet. Diskuterades vidare hur
erforderlig likviditet under projekttiden ska kunna åstadkommas för att uppfylla Jordbruksverkets krav om ansökan beviljas.

Beslut:
♦ Förslaget till kompletteringar godkändes med en smärre korrigering.
♦ Aja Axlund uppdras att snabbt mejla berörda entreprenörer en avsiktsförklaring
om medverkan i projektet som de uppmanas att enkelt besvara via mejl.

§ 58

Hamrångegruppens engagemang i frågan om havsbaserade vindkraftverk
inom bygdens område.
Samtal fördes om Hamrångegruppens fortsatta engagemang i ärendet rörande WPD Storgrundet Offshore AB:s planer.

Beslut:
♦ Erika Engvall-Stefansson ombeds att kolla upp fortsatt tidsplan i ärendet och att
förbereda en paneldebatt i frågan med kommunalråd närvarande.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 58

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsen
sid 31

§ 59

Förstudie ang. Solcellsanläggning.

§ 59

Samtal fördes om fortsatt arbete i frågan.

Beslut:
♦ Ordföranden inlämnar till Hamrångegruppen en ansökan på totalt 200 000 kr för

att placera en solcellsanläggning på NorrHams tak, där Hamrångegruppen äger anläggningen och betalar en hyra för takplaceringen.

§ 60

Frågor inför mötet den 26 november.

§ 60

Samtal fördes om mötet med Gavlefastigheter och polisen till vilket föranmälan krävs och
där maxantalet besökare är 50 personer.

§ 61

Rapporter från arbetsgrupperna.

§ 61

Övriga frågor.

§ 62

Inga rapporter förelåg.

§ 62
•
•
•
•

Ordföranden meddelade att han gett Hamrånge Företagarförening ett förslag att
upplösa föreningen och i stället bli en arbetsgrupp under Hamrångegruppen.
Tommy Berglund meddelade att Dennis Nordström presenterat ett intressant bildspel om turismutveckling i Norrsundet.
Kjell Urban Näs meddelade att han skickat ut offertförfrågan för upphandling av
flaggor.
Lars-Ove Molin meddelade att han noterat att Stora Enso förbereder avverkning
vid Skatudden. Jan Eriksson erbjöd sig att kontakta Stora Enso för mer information om planerna.

§ 63

Avslutning.
Nästa styrelsemöte blir tisdagen 8 december kl.18.00 på Fyren
Sammanträdet förklarades avslutat.

Protokollsjusterarnas signaturer:

§ 63

