
 
Protokoll fört vid Ulum Dalskas årsmöte 18 augusti 2020. 
Digitalt 
   
§.  1. Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
§.  2. Parentation, en tyst minut hölls för de medlemmar som gått bort under året. 
 
§.  3. Till årsmötets ordförande valdes Sven-Olov Åsberg, men hans uppkoppling 

fungerade inte så då valdes Emil Eriksson. 
 
§.  4. Till årsmötets sekreterare valdes Pell Lena Norin. 
  
§.  5. Till protokolljusterare valdes Katt Bia Tegnér och Pell Birgitta Andersson. 
 
§.  6. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst. 
 
§.  7. Dagordningen godkändes. 
 
§.  8. Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes.  
 .     
§.  9. Styrelsens ekonomiska redovisning och bokslut redovisades.  
 
§. 10. Revisorernas berättelse föredrogs. 
 
§. 11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
§. 12. Till ordförande i Ulum Dalska fanns ingen kandidat. Årsmötet beslutade att en 

interrimsstyrelse skulle ha ett gemensamt ansvar till nästa årsmöte. 
§. 13. Övriga ledamöter i styrelsen: 
 Karin Trapp omval, 2 år 
 Peter Folkesson omval, 2 år 
 Björn Rehnström nyval, 2 år 
 
 Maria Beronius 1 år kvar 
 Verf Lena Egardt 1 år kvar 
 Karin Graaf 1 år kvar 
 



 I styrelsen fattas det 2 personer. Anders Larsson, Brunnsberg är tillfrågad och 
skulle tänka på det. Ytterligare två personer ska styrelsen arbeta med att få fram. 

  
   
  
§. 14. Ersättare i styrelsen: 
 Lennart Mattsson omval, 2 år 
 Mattias Hjort 1 år kvar 
 
§. 15. Val av revisorer: 
 Gerd Öhrn omval. 1 år 
 Kurt Jansson omval, 1 år 
 
§. 16.  Revisor, ersättare 
 Ingmar Jansson omval, 1 år 
 Maria Garbergs omval,1 år 
 
§. 17.  Omval av Tidningskommittén och Mål och visioner: 
 Dalskumkommittén: 
 Kuvo Anders Hård omval, 1 år 
 Kråk Birgitta Andersson omval, 1 år 
 Kristina Broberg omval, 1 år 
 Katt Bia Tegnér omval, 1 år 
 Pell Birgitta Andersson omval, 1 år 
 
 Mål och visioner: 
 Ulla Schütt omval, 1 år 
 Jennie Hagström omval 1, år 
 Jennie Dahlman omval, 1 år 
 Pell Birgitta Andersson omval, 1 år 
 
§. 18.  Val av byombud: 
 Byombudslistan godkändes och lades till handlingarna. De vakanser som finns 

ska styrelsen åtgärda. 
 
§. 19. Val av valberedning: 
 Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att jobba fram förslag till valberedning. 
 
§. 20. Årsmötet beslutade att kostnadsersättningen ska vara oförändrad, 4000 kronor 

vardera till ordföranden, kassören och sekreteraren. 
 
 
 
 



§. 21. Årsmötet beslutade att årsavgiften ska vara oförändrad:                     
 150 kronor för medlemmar 
 50 kronor för ungdomar under 16 år 
 350 kronor för familjer 
 
 
§. 22. Ingen framställning eller information ytterligare från styrelsen. 
 
§. 23. Dekaler till sponsorer: Styrelsen fick i uppdrag att ta fram en lämplig dekal. 
 
§. 24. Övriga frågor 
 Björn Rehnström informerade om att en skylt med texten Välkommen till 

Älvdalen, på älvdalska, ska sättas upp vid södra kommungränsen. Björn har 
kontakt med Länsstyrelsen. Frågan har gått på resmiss till Kommunen och 
Vägverket. 

 Vidare informerade Björn Rehnström om att en skylt med namnet Älvdalsskolan 
på svenska, samiska och älvdalska ska sättas upp på Älvdalsskolan. 

 Minecraft jobbar vidare med älvdalska ord. 
 Verf Lena Egardts skiva, Tråy trai, kommer att vara klar i höst. 
 Emil Eriksson skickar ut kallelse till första styrelsemötet.. 
 
§. 25. Ordföranden avslutade årsmötet och tackade för visat intresse och tackade 

styrelsen för gott arbete under året. Tack också till de avgående från styrelsen 
Karin Beronius, Nils Nordh och Emil E 

 
  

Emil Eriksson   Pell Lena Norin 
Ordförande    sekreterare 
 
 

Katt Bia Tegnér   Pell Birgitta Andersson 
Protokolljusterare   protokolljusterare 


