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Årsmötesprotokoll 
 

Närvarande:  Hela styrelsen (exkl. Henrik Stedt) plus ett 10-tal medlemmar deltog. Ca 20pers. 
 

§ 1 Andreas Nilsson förklarade mötet för öppnat 

§ 2  Fasthållande av röstlängd: Fanns inget behov att räkna  

§ 3 Till mötesordförande valdes Andreas Nilsson och till mötessekreterare Magnus Rydiander 

§ 4 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Görgen Olsson samt Fredrik ”sparven” 
Svennesson. 

§ 5 Kallelse hade gått ut till alla medlemmar enligt utsatt tid, det godkändes av medlemmarna.   

§ 6 Dagordningen godkändes, med förändring under punkt 13 till 6 Ledamöter. 

§ 7 A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året 
Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året föredrogs av Andreas Nilsson och 
godkändes av mötet, bifogas. 
 
B) Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året 
Föreningens Revisor Sven Isaksson redogjorde för ekonomin för det gångna året 2021          
Sven tyckte allt såg bra ut och att vi har haft ett bra år. Förvaltningsberättelsen bifogas. 

§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det gångna året 
Sven föredrog (i stora drag) styrelsens revisionsberättelse för det gångna året, denne bifogas.  

§ 9 Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022 

§ 10 Fastställande av medlemsavgifter  
 Styrelsens beslut är att låta medlemsavgifterna var oförändrade till nästa årsmöte (senast 31 

april 2023) 
 
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt budget 
 Delvis av verksamhetsplan är framtidsavsnittet i verksamhetsberättelsen. 
 Planerar ge ut 11nr av Tidningen Kristianstad Väst, varav 5st skall vara heltäckande  

(78tusen ex). 
Budget  
Beräknad fasta kostnader 425 tusen. 
Godkänt  
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§ 12 Inkomna motioner 
Inga inkomna. 

§ 13 a) Val av ordförande för en tid av 2 år 
Till ordförande för en tid av 2 år valdes  
Henrik Stedt (nyval). 

b) Val av styrelseledamöter (6st) för en tid av 2 år 
Till ledamöter för en tid av 2 år valdes  
Andreas Nilsson (omval), Magnus Rydiander (omval), Ola Ludvigson (omval),                                   
Christina Leffler (omval), Fredrik Svenesson (omval) samt Patrik Helgesson (nyval). 
 
c) Val av en revisor jämte en suppleant på ett år 
Till revisor valdes Sven Isaksson. Till revisorssuppleant valdes Lina Gustafsson. 
 
d) Valberedning för en tid av 1 år                                      
Mötet valde att välja sittande valberedning, nuvarande består nu av: 
Jan Jönsson (Valdes även till sammankallande) 
Ylva Schnorrenberger – område Vä 
Kimme Persson – område Ängamöllan 
Leif Harlefelt – område Härlöv 
Jimmy Hildinggren – område Vilan 
 

 Adjungerande i styrelsen har varit under 2021  
Marknadskonsulten – Jan Jönsson 
Kristianstadsbladet – Ida Stiller 

 
§ 14 Talare Tina Gunnarsson, Näringslivschef Kristianstad kommun pratade om näringslivet som i 

kommunen går bra, företagen ökar, just nu finns det ca 9500 arbetsplatser. 
 Det finns många förfrågningar på nyetableringar men inte så mycket verksamhetsmark, 

kommunen tittar på hur detta går att lösa. Jobbar för tillfället med 2 större etableringar som 
bör ge 100–200 arbetsplatser. 

 Tina pratade även lite om det nya marknadsföretaget som skall knyta ihop Kristianstads 
föreningar (handel och företag), detta bör vara klart i maj-2022. 

 Kommunen jobbar även på att få fram bostadsmark, ambitionen är at ta fram 400 bostäder 
om året. Nytt bostadsområde är klart på ”vår” sida om kanalen.  

 Jobbar även för att öka kompetensen i kommunen.  
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§ 15 Info om föreningen  
 Tanken är att inte bara styrelsen skall arbeta utan vi vill skapa arbetsgrupper som jobbar med 

det ni brinner för, finns det någon som har en idé så hör av er till någon i styrelsen så hjälper vi 
till att få igång en arbetsgrupp i ämnet. Intressen just nu är julpynt till vägar runt om i området 
och busstrafik mellan C4-City-Härlöv. 

  
Ola önskar aktiviteter från andra områden, finns mycket som kan göras, hör av er om ni 
behöver hjälp att hitta på något i ert område. 
 
Efterfrågas även information om medlemmar på hemsidan, det finns en grupp som jobbar 
med detta. 

  
 
§ 16 Inga övriga frågor  

  
§ 17                   Andreas Nilsson tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat 

 

 
 

  _____________________________  
Sekreterare: Magnus Rydiander  Kristianstad 2022-04-21 

 
     

  _____________________________ _____________________________ 
Justeras:  Fredrik Svenesson  Görgen Olsson   

 


