Protokoll fört vid Leader Inlandets föreningsstämma
Datum och tid: Fredagen den 18 mars 2016, kl 11.00-11.30 med efterföljande lunch.
Plats: Ulvhälls Herrgård, Strängnäs kommun
Närvarande medlemmar: Niklas Witt, Bertil Karlsson, Yvonne Oward, Rolf Persson,
Lars-Olof Lundkvist, Sirpa Lindelöf, Katarina Stenberg, Lennart Hansson, Lena
Montgomery, Jan Brandt, samt Olle Karlsson, Stefan Andersson, Lena Ramdani, Bibbi
Molander, Christer Liwell för Ärla IF,
stämman gästades också av 11 övriga intresserade från leaderområdet.
§1. Mötets öppnande och fråga om mötet har blivit behörigen utlyst
Ordförande Niklas Witt förklarar mötet öppnat. Stämman beslutar att föreningsstämman
har utlysts i behörig ordning.
§2. Fastställande av dagordning
Stämman beslutar att fastställa dagordningen
§3. Beslut om stämmans offentlighet
Stämman beslutar att föreningsstämman skall vara offentlig.
§4. Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar samt fastställande
av röstlängd
Stämman fastställer den upprättade förteckning av närvarande medlemmar samt beslutar
att fastställande av röstlängd görs vid uppkomst av votering.
§5. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman
Till ordförande vid föreningsstämman väljs Niklas Witt och till sekreterare väljs Emma
Dahlin.
§6. Val av justerare tillika rösträknare för föreningsstämman
Till justerare tillika rösträknare väljs Lena Montgomery och Lena Ramdani.
§7. Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret
Föreningens ordförande Niklas Witt redogjorde för den upprättade årsberättelsen.
Stämman beslutar att godkänna årsberättelsen och lägga den till handlingarna.
§8. Revisorernas berättelse
Föreningens lekmannarevisor Lars Claesson framlade revisionsberättelsen.
Stämman beslutar att lägga denna till handlingarna.
§9. Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutar att fastställa resultat och balansräkning för det gångna räkenskapsåret.
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§10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutar beviljar LAG/styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
§11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust 2015
Stämman beslutar att redovisat resultat överförs till kapitalet.
§12. Föredragning och behandling av inkomna motioner, samt av styrelsen
väckta eller hänskjutna frågor
Inget motioner, av styrelsen väckta frågor eller hänskjutna frågor är inkomna.
§13. Beslut om upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen skall enligt stadgan ske genom två påföljande
stämmor, första beslutet fattades 2015-05-20.
Stämman beslutar att Leader Inlandet ideell förening skall upphöra.
§14. Likvidation av föreningen
Stämman beslutar överlämna föreningens tillgångar till likvidatorerna för att fatta
eventuella beslut för föreningens räkning, framförallt gällande de kostnader som beräknas
kvarstå.
§15. Beslut gällande föreningens tillgångar
Stämman har tagit del av två förslag gällande föreningens tillgångar:
Förslag a) Föreningens överskott går tillbaka, att delas lika, till de sex kommunerna.
Vidare föreslås att pengarna ska vara öronmärkta och att de avsätts till ungdomsprojekt på
landsbygden med inriktning på entreprenörskap.
Förslag b) Föreningens överskott , både likvida medel och inventarier, ska överlåtas till
Leader Södermanland.
Till förslag a tilläggas att inventarierna överlåts till den nya föreningen, Leader
Södermanland ideell förening.
Lars-Olof Lundkvist yrkar avslag på förslag a med hänvisning till föreningens stadgar.
Lena Ramdani redogör för Leader Inlandets stadgar § 4. Medlemskap samt §22.
Upplösning av föreningen.
Mötesordförande finner att det utöver de två liggande förslagen finns ett avslagsyrkande
gällande förslag a.
Stämman beslutar att avslå förslag a samt att tillstyrka förslag b att Leader Inlandets
ideell förenings överskott efter slutförd likvidation, både likvida medel och inventarier, ska
överlåtas till Leader Södermanland ideell förening.
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§16. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden föreligger.
§17. Mötets avslutande
Avgående ledamöter avtackas med blommor i och med föreningens upplösning.
Mötesordförande tillika föreningens ordförande Niklas Witt tackar för en givande tid och
avslutar mötet.

Niklas Witt
Mötesordförande

Emma Dahlin
Mötessekreterare

Lena Montgomery
Justerare

Lena Ramdani
Justerare
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