
Protokoll fört vid Örträskbygdens intresse & hembygdsförening (ÖIHF) 
årsmöte 2021-08-28 på Dalgården. 

1§ Årsmötet öppnas 

Föreningens ordförande Linda Öhrman hälsar deltagarna välkomna och öppnar årsmötet 
avseende verksamhetsåret 2020. 

2§ Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare och två justerare 

Christina Holmgren väljs till mötesordförande. Birgitta Lagedal-Eriksson väljs till sekreterare 
för mötet och Cia Landström och Karin Svensson väljs att justera årsmötesprotokollet. 

§3 Godkännande av kallelse 

Linda Öhrman informerar om att kallelsen utgått två veckor före mötet genom annonsering i 
Lyckselebladet, på anslagstavlor och på Facebook. Årsmötet godkänner kallelsen. 

§4 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. Bilaga 1. 

§5 Verksamhetsberättelse för 2020 

Linda Öhrman redovisar verksamhetsberättelsen för 2020. Årsmötet godkänner 
verksamhetsberättelsen som därmed läggs till handlingarna. Bilaga 2. 

§6 Ekonomisk redovisning för 2020 

Matilda Inemyr redogör översiktligt för ekonomin under året. Året har präglats av många 
inställda evenemang men tack vare bl a cornabidrag så redovisas ett överskott för året på ca 
145 tkr. 

§7 Fastställande av balans-och resultaträkning för 2020 

Efter Matilda Inemyrs genomgång fastställer årsmötet balans-och resultaträkning för 2020. 
Räkenskaperna för 2020 läggs till handlingarna. Bilaga 3. 

§8 Revisorernas berättelse för 2020 

Linda Öhrrnan läser revisionsberättelsen eftersom ingen av revisorerna närvarar vid årsmötet. 
Årsmötet godkänner revisionsberättelsen som därmed läggs till handlingarna. Bilaga 4. 

§9 Fråga om ansvarsfrihet för 2020 

Efter genomgången revisionsberättelse beslutar årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
2020. 

§10 Fondstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse för 2020 

Linda Öhrman informerar om att fondstyrelsens verksamhet är helt oförändrad jämfört med 
föregående år. Inga stipendier har utdelats under året. Fondstyrelsen redovisar ett resultat på 
ca 149 tkr. Årsmötet godkänner fondstyrelsen redovisning och lägger dessa till handlingarna. 



§11 Fråga om ansvarsfrihet för fondstyrelsen för 2020 

Årsmötet beslutar att bevilja ansvarsfrihet för fondstyrelsen avseende år 2020. 

§12 Val av ordförande 

Sammankallande för valberedningen, Charlotta Öhrman, förslår att Linda Öhrman väljs som 
ordförande för ett år. 

Årsmötet beslutar att välja Linda Öhrman till ordförande för år 2021. Bilaga 5. 

§13 Val av ordinarie ledamöter 

Charlotta Öhrman föreslår vidare att Anton Gustafsson och Birgitta Lagedal-Eriksson väljs 
som ordinarie ledamöter för två år då Björn Edvinsson och Matilda Inemyr avsagt sig omval. 

Årsmötet beslutar att välja Anton Gustafsson och Birgitta Lagedal-Eriksson för två år, 2021 - 
2022. 

§14 Val av ersättare i styrelsen 

Charlotta Öhrman föreslår att följande väljs som ersättare i styrelsen för två år: 

Jenny Frigren, Magnus Karlsson och Ulla Alakangas väljs som ersättare 

Årsmötet beslutar att välja Jenny Frigren, Magnus Karlsson och Ulla Alakangas som ersättare 
för två år, 2021 - 2022. 

§15 Val av två ordinarie revisorer för ett år 

Årsmötet beslutar att väljande följande revisorer för ett år: 

Ewa Stuge ( omval) och Anders Söderlund (nyval) för 2021. 

§16 Val av två ersättare för revisorerna 

Årsmötet beslutar att välja följande ersättare för revisorerna: 

Karl-Henrik Nilsson(omval) och Matilda Inemyr(nyval) för år 2021. 

§17 Val av ledamöter och ersättare till ÖIHF:s utvecklingsfoud 

Utvecklingsfonden består av fem ledamöter. Tre är redan valda för ytterligare ett år men två 
ska väljas. Årsmötet beslutar att Håkan Eleblad och Siv Söderlund väljs för två år,2021 och 
2022. 

Årsmötet beslutar att utse Erik Lindahl och Ulla Johansson och till ersättare i 
utvecklingsfonden för år 2021-2022. 

§18 Val av valberedning 

Årsmötet väljer följande personer att bilda valberedning för år 2022: 

Cia Inemyr, Ivar Söderlund och Charlotta Öhrman (sammankallande). 



§19 Val av representant till Västerbottens hembygdsförbunds årsmöte 

Årsmötet beslutar att Linda Öhrman representerar föreningen. 

§20Val av representant till Alla tiders Lycksele 

Årsmötet beslutar att Linda Öhrman representerar föreningen. 

§21 Val av samlingsvårdare 

Årsmötet beslutar att välja nuvarande samlingsvårdare Åke Runnman. 

§22 Beslut om medlemsavgift för 2022 

Årsmötet beslutar att medlemsavgifterna skall vara oförändrade för 2022 d v s 150kr/vuxen 
och år och 20kr/bam upp till 17 år. 

§23Beslut om ersättning till ordförande, sekreterare och kassör 

Den nuvarande ersättningen är: 

Ordförande 3000kr/år 

Sekreterare 1 000kr/år 

Kassör 3000kr/år 

Styrelseledamöterna har inte tagit ut ersättningar på flera år utan istället fått ersättning för 
direkta utlägg som man haft. 

Årsmötet beslutar om oförändrad ersättning och valfrihet för ledamot att antingen ta ut sin 
ersättning eller få ersättning för utlägg. 

§24 Budget och verksamhetsplan för 2021 - 22 

Linda Öhrman redovisar budget och verksamhetsplan. Aret präglas ju av den rådande 
pandemin och många aktiviteter som föreningen brukar genomföra kommer inte att kunna 
ske. Budgeten för året påverkas givetvis negativt då aktiviteter som brukar generera tillskott 
till ekonomin inte genomförs. I dagsläget är det också oklart kring vilka coronabidrag som 
kan erhållas. 

Årsmötet godkänner föreslagen verksamhetsplan och budget för 2021 - 22. Bilaga 6. 

§25 Flottarkojan vid Storforsen och Gamla skolan 

Flottarkojan: Föreningen äger flottarkojan vid Storforsen och en mindre byggnad intill medan 
marken ägs av Svea skog. Föreningen har hittills betalat ett årligt arrende men erbjuds nu att 
köpa och avstycka marken. Styrelsen har under året diskuterat hur frågan ska hanteras och 
bestämt sig för att ta upp frågan vid årsmötet. 

Frågan diskuteras och flera mötesdeltagare ser ett visst värde i att behålla husen samtidigt som 
kostnaden för såväl avstyckning som fortsatt underhåll framstår som betungande för 
föreningen. 

Årsmötet beslutar: 



-att ge styrelsen i uppdrag att utreda kostnaderna för ett fortsatt ägande av Flottarkojan. 
Utredningen ska belysa samtliga kostnader dvs såväl köp av mark/fortsatt anende samt 
framtida underhåll. Utredningen ska vara klar senast 2022-02-28 för att i god tid kunna 
presenteras för nästa årsmöte. 

Gamla skolan: Byggnaden ägs av Lycksele kommun och föreningen erbjuds nu att köpa den 
för 1 :-. Gun Rehnman ser ett stort värde i att behålla den gamla byggnaden och informerar om 
att Leader Lapland har medel för restaurering av liknande objekt. Ett övertagande från 
kommunen skulle också enligt uppgift kunna ske utan avstyckningsavgift. 

Frågan diskuteras och röster höjs för och emot ett övertagande av huset. Många ser givetvis 
ett värde i att behålla det gamla huset samtidigt som renoverings och underhållskostnader 
skrämmer. 

Efter diskussion beslutar årsmötet: 

-att ge styrelsen i uppdrag att undersöka renoveringsbehov och underhållskostnader för den 
gamla skolan samt belysa vilket nyttjande som skulle kunna ge ekonomisk bärighet framöver 

-att presentera en plan för vilka byggnader som ska satsas på framöver. 

§26 Information frän Hembygdsförbundet. 

Linda Öhrman informerar om sänkta premier per medlem och sänkt premie avseende 
hembygdsförsäkringen. Föreningen har en olycksfallsförsäkring som gäller vid ideellt arbete 
samt för besökare vid evenemang som föreningen anordnar. 

§27 Ideellt engagemang 

Linda Öhrman redogör i korthet för olika renoveringsbehov mm som finns vad gäller hus och 
mark som föreningen äger och berättar att föreningen fyller 80 år nästa år. 

Årsmötet uppdrar år styrelsen att ta fram en underhållsplan samt utse ansvariga för de 
arbetsuppgifter som ska utföras. 

Årsmötet beslutar att det ska utses en arbetsgrupp inför 80-årsfirandet. 

Slutligen konstaterar årsmötet att det behövs fler ideella krafter framöver, alla behövs - var 
och en efter förmåga! 

§28 Information om pågående projekt 

Ingrid Lindgren berättar om det pågående projektet Vandringsled runt Örträsksjön. Leden är i 
princip klar på den västra sidan av sjön. Arbete pågår nu på den östra delen. Målsättningen är 
att den sidan ska vara röjd och uppmärkt innan snön kommer. Medel har beviljats för 
återstående broar. En underhållsplan finns som omfattar återkommande röjningsarbeten för 
olika etapper runt sjön samt gräsklippning några gånger per år. Oklart f nom medel kommer 
att beviljas för en typ av betesputsmaskin som skulle underlätta gräsklippningen. I januari 
2022 ska projektet slutredovisas. Ingrid avtackas med applåder och blommor. 

Gunilla Persson rapporterar om det nyligen avslutade minigolfprojektet. I dagsläget får vi inte 
ta betalt för spel på banorna men frivilliga bidrag tas tacksamt emot. Gunilla ska undersöka 
om det är möjligt att ta ut ersättning längre fram i tiden. Gunilla riktar ett tack och överlämnar 



en blomma till Linda Öhrman då hon varit ett värdefullt bollplank kring minigolfprojektet. 
Slutligen avtackas Gunillas med applåder och blommor. 

Linda Öhrman informerar om att föreningen har haft besök av kommunens energirådgivare 
inför ett byte av element i Dalgården. Hon efterlyser också förslag kring ett året-runt nyttjande 
av Dalgården. 

Det finns ett projekt som heter Välkommen till Bygden. Det är ett slags samarbete mellan 
handlare och föreningsliv i syfte att stärka besöksnäringen. Mera information finns hos 
Örträsk livs. 

§29 Övriga frågor 

Marianne Öhrman föreslår att det anordnas en höstbrasa eftersom det inte kunde ske i våras. 
Årsmötet beslutar att anordna en hästbrasa den 2 oktober 2021 kl 18.00. 

§30 Mötet avslutas 

Mötesordförande Christina Holmgren tackar deltagarna för visat intresse, hälsar välkommen 
åter och avslutar mötet. 
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