
 

 
   

 

Protokoll från styrelsemötet den 19 februari 2019 kl. 10.00-11.00 

Plats: Skype 

 

Närvarande: Claes Rosengren, Lennart Sjögren, Håkan Johansson, Karl Hillman 

Frånvarande: Håkan Ålander, Daniel Asplund, Eva Mandelqvist, Christer Sjöblom 

 

 

1.      Inledning 

Ordförande Claes Rosengren hälsar välkommen 

 

2.     Sekreterare 

Till sekreterare för mötet väljs Lennart Sjögren 

 

3.     Justerare 

Till justerare väljs Håkan Johansson och Karl Hillman 

 

4. Dagordning 

Beslutas att fastställa föreslagen dagordning. 

 

5. Tidigare protokoll 

Beslutas att lägga protokollet från styrelsemötet den 22 januari till handlingarna 

 

6. Ekonomi 

Claes Rosengren redovisar kassabehållningen per 19 februari, ca 49 000 kr. 2018 års resultat : 1 233 kr.  

                

7. Medlemsmöte och Föreningsstämma 2019 

Medlemsmöte och föreningsstämma hålls den 6 mars i Sandviken på Sandbacka Park. 

 

Förslag till föreningens verksamhetsberättelse för 2018 och årsredovisning för 2018 finns nu framme (se bilaga). 

Revisor är Ulf Fredrixon, Colabitoil och han har nu fått räkenskaper och protokoll för granskning. 

 

Förslag till verksamhetsplan för 2019 och budget för 2019 finns nu framme (se bilaga). 

 

Beslutas  

att förslag till verksamhetsberättelse för 2018 och årsredovisning för 2018 samt verksamhetsplan för 2019 och 

budget för 2019 tillställs alla medlemmar inför årsstämman. 

att styrelsens underskrifter sker vid årsstämman. 

 

 

 



 

 
 

8. Valberedning 

Cecilia Berg, Falu kommun (sammankallande) och Mats Thörlind, Skogsåkarna har utarbetat förslag till ny 

styrelse. Valberedningen har aviserat en utökning av styrelsen till 11 medlemmar (nu 8 st.), vilket dagens möte är 

positiv till. 

    

9. Arrangemang i egen regi eller tillsammans med andra 

    

Frukostmöten hålls under våren på fem orter i Gävleborg i samverkan med Företagarna Gävleborg.  Den 17 

januari genomfördes det första frukostmötet i Gävle hos bilföretaget Bavaria (medlem i Företagarna). 

Frukostmötet i Hudiksvall 15 februari den ställdes in p. g a för få deltagare. Frukostmöten hålls i Bollnäs 22 

februari, Sandviken 5 mars, Gävle 22 mars, Söderhamn 5 april, Ljusdal prel.26 april, 10 maj Gävle och 24 maj 

Sandviken. Frukostmöten i samarrangemang med Företagarna Dalarna planeras hösten 2019. Claes kollar med 

Länsstyrelsen Dalarna om möjligheter till ekonomiskt stöd. 

 

Medlemsmötet den 6 mars 10-12. Program:  

Nuvarande och nya medlemmar hälsas varmt välkomna  
Presentation av Sandbacka Park - Malin Rogström, utvecklingschef  
Klarar trafiken målet 2030? - Charlie Magnusson, chef, press opinion och samhälle, MRF, 
Motorbranschens Riksförbund  
Länsstyrelsernas arbete med strategier för transportsektorn i GävleDala - Maria Saxe och Evelina Loberg 
Aktuellt - korta rapporter om vad som händer i Dalarna och Gävleborg 

 Klimatbonusfordon - försäljning och lansering av nya bilar 2019-2020 

 Vätgas och bränsleceller, vätgasbussar i Sandviken 

 Elbilar och laddinfrastruktur 

 Biogasproduktion, flytande biogas och tankställen 

 Biodiesel och biobensin - produktion och tankställen 
Verksamhetsplan 2019: Inspel och förslag från medlemmarna; om vad och hur vi ska jobba i år - och framöver 
 

10. Medlemsvärvning 

 

Två nya medlemmar ,Rättvik och Leksands kommuner har tillkommit. Claes Rosengren har tillfrågat ett 10-tal 

aktörer och inväntar svar från dem. 

 

11. Nästa styrelsemöte 

Beslutas att konstituerande möte hålls i anslutning till årsstämman.   

 

12. Mötet avslutas 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Lennart Sjögren 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Karl Hillman     Håkan Johansson 


