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Beslutsprotokoll Långvinds byalag
Konstituerande stämma
Servicehuset, Långvindsbruk
Söndag 6 september 2015, klockan 14–15.25

Närvarande

Jörgen Bengtson (Kungsgården Långvind), Lena Berg Nilsson (Arc Montana),
Anders Kjällman (Långvinds samfällighetsförening), Pärlennart Larsson
(Långvinds kapellförening), Ola Nilsson (Arc Montana), Carl Erik Tottie
(Långvinds bruk, Långvinds skog AB, Långvinds bruksmiljöförening) och
Carina Ågren (Långvinds herrgårds kulturförening)

Anmält förhinder

Mats Persson (Långvinds skog AB) och Mikael Pettersson (Sommarbutiken)

§ 1 Stämmans öppnande
Carl Erik Tottie förklarade konstituerande stämman med Långvinds byalag öppnad.
§ 2 Val av stämmofunktionärer
a. Val av stämmoordförande
Stämman beslutade
att till stämmoordförande välja Carl Erik Tottie.
b. Val av stämmosekreterare
Stämman beslutade
att till stämmosekreterare välja Jörgen Bengtson.
c. Val av protokolljusterare och rösträknare
Stämman beslutade
att till protokolljusterare och rösträknare välja Pärlennart Larsson.
§ 3 Fastställande av föredragningslista
Stämman beslutade
att, med smärre justeringar, fastställa utsänt förslag till föredragningslista.
§ 4 Diskussion om föreningens syfte och verksamhet
Carl Erik Tottie och Jörgen Bengtson gav bakgrund och skäl till att kalla till detta möte för att bilda
Långvinds byalag. Syftet är att samordna ideella föreningars, företags och enskilda personers
verksamhet i Långvindsbruk, Långvinds fritidsområde och Långvind i övrigt, för att främja
utveckling och näringsliv i Långvind med omnejd. Se även ”PM Långvinds byalag” (bilaga § 4).
Deltagarna var överens om nödvändigheten av att samla aktörerna i Långvind.
§ 5 Konstituering av Långvinds byalag
Stämman beslutade
att konstituera ideella föreningen Långvinds byalag.
§ 6 Antagande av stadgar för Långvinds byalag
Stämman beslutade
att fastställa stadgar för Långvinds byalag (bilaga § 6).
§ 7 Medlemsavgift för innevarande år och nästa verksamhetsår
Stämman beslutade
att fastställa medlemsavgiften till 200 kronor för år 2015 respektive 2016.
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§ 8 Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen
Stämman beslutade
att styrelsen ska bestå av maximalt nio ledamöter och nio ersättare.
§ 9 Val av ledamöter i styrelsen
Stämman beslutade
att till ledamöter i styrelsen välja Jörgen Bengtson (Kungsgården Långvind), Långvind, Anders
Kjällman (Långvinds samfällighetsförening), Uppsala, Pärlennart Larsson (Långvinds
kapellförening), Hudiksvall, och Carl Erik Tottie (Långvinds bruk, Långvinds skog AB, Långvinds
bruksmiljöförening), Långvind;
att ge styrelsen rätt att kompletteringsvälja ledamöter och ersättare på styrelsemöten fram till första
ordinarie stämma.
§ 10 Val av ersättare i styrelsen
Stämman beslutade
att låta företag eller organisation, som har vald ledamot i styrelsen, få utse personlig ersättare för
ledamoten.
§ 11 Konstituering av styrelsen
Stämman beslutade
att uppdra åt styrelsen att konstituera sig;
att till sammankallande av konstituerande styrelsemöte välja Jörgen Bengtson;
att kalla till konstituerande styrelsemöte söndagen den 27 september 2015 klockan 14 i
Servicehuset, Långvindsbruk.
§ 12 Teckningsrätt, bankkonto, bankgiro och organisationsnummer
a. Teckningsrätt
Stämman beslutade
att ge Jörgen Bengtson rätt att teckna föreningens firma.
b. Öppnande av bankkonto och bankgiro
Stämman beslutade
att uppdra åt Jörgen Bengtson att öppna bankkonto och bankgiro på Hälsinglands sparbank.
c. Organisationsnummer
Stämman beslutade
att ge Jörgen Bengtson i uppdrag att registrera föreningen för organisationsnummer hos
Skatteverket.
§ 13 Fastställande av antal revisorer och revisorersättare
Stämman beslutade
att föreningen ska ha en revisor och ingen revisorersättare.
§ 14 Val av revisor och revisorersättare
Stämman beslutade
att till revisor välja Carina Ågren, Forsa.
§ 15 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
Stämman beslutade
att fastställa antalet ledamöter i valberedningen till en.
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§ 16 Val av valberedning och ordförande i valberedningen
Stämman beslutade
att till valberedning välja Ola Nilsson, Njutånger.
§ 17 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden förelåg.
§ 18 Stämmans avslutning
Carl Erik Tottie förklarade konstituerande stämman med Långvinds byalag avslutad.

Jörgen Bengtson
sekreterare
Justeras
Carl Erik Tottie
ordförande
Pärlennart Larsson
protokolljusterare
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Bilaga § 4: PM Långvinds byalag

PM Långvinds byalag
Långvinds bruksmiljö- och kulturförening är en paraplyförening för föreningar i Långvindsbruk.
Den bedriver ingen verksamhet och lever vidare främst för att hantera en uppkommen skuld. Syftet
med föreningen, som bildades 1999, var primärt att söka och fördela bidrag för upprustning av olika
delar av bruksmiljön.
Behovet av att samla olika aktörer i Långvinds bruk, Långvinds fritidsområde och Långvind i övrigt,
är stort. Det finns många frågor, som behöver hanteras gemensamt.
Sedan Långvinds bruksmiljö- och kulturförening bildades har en ny aktör tillkommit i
Långvindsbruk, Kungsgården Långvind, som sedan 2010 driver hotell-, vandrarhem-, konferensoch evenemangsverksamhet. Kungsgården Långvind har tillfört tio bäddar till Långvind, närmare
600 gästnätter 2014, cirka 20 årliga evenemang, många gäster till Bränneriet samt besökare till
kapellet och museet. Företaget driver också en omfattande webbplats, Langvind.com, med turistisk
och annan information samt massor av nyheter om Långvind och Hälsingekusten.
Långvinds samfällighetsförening är en annan aktör, som inte är medlem i Långvinds bruksmiljöoch kulturförening och har en omfattande och växande roll i Långvind. Långvinds fritidsområde
växer över tiden, mätt i antal bebyggda tomter, permanentboende och fritidsboende.
Kungsgården Långvind inkom den 30 april 2015 med ansökan om medlemskap i Långvinds
bruksmiljö- och kulturförening. Vid två möten under sommaren 2015 har befintliga medlemmar i
föreningen, Kungsgården Långvind och Långvinds samfällighetsförening kommit fram till att det
bästa är att bilda en ny förening för en större krets av aktöre i Långvind. Den skulle kunna omfatta
ideella föreningar, företag och enskilda personer med verksamhet i Långvind, som är intresserade av
att främja utveckling och näringsliv i Långvind med omnejd.
I Hudiksvalls kommun pågår en spännande destinationsutveckling. Föreningen Destination Glada
Hudik (DGH) samlar besöksnäringen, varav flera från Långvind. Nybildade bolaget Visit Glada
Hudik AB (VGH), där kommunen äger 51 procent och DGH 49 procent, driver turistbyrån och
utvecklar besöksnäringen med kusten som en av tre så kallade subdestinationer. Till detta kommer
en förstudie 2015–16, som är en fortsättning på Kustnära mötesplatser (KMP) och berör Långvind.
På andra områden ökar behovet att samla lokala aktörer, eftersom offentlig sektor och kommersiella
aktörer inte kan eller vill möta de behov som finns lokalt. Nedmonteringen av det fysiska
koppartelefonnätet, först i Långvindsbruk med omnejd och nu snart också i Långvinds
fritidsområde, är exempel på detta.
I andra delar av vår närmiljö – Vedmora, Lindefallet och Trönö – har vi exempel på framgångsrika
byalag.
Mot bakgrund av ovanstående finns alltså ett behov av att samla föreningar, företag och enskilda
personer – som bedriver utåtriktad verksamhet i Långvind – vilka vill främja utveckling och
näringsliv i Långvind med omnejd.
Det finns åtskilliga frågor som vi skulle kunna hantera gemensamt, där vi tillsammans har en styrka
som vi inte har enskilt:
• skyltning på E 4:an
• belysning längs de delar av ”bruksgatan” som saknar belysning
• ställplatser för husbilar och husvagnar i Långvind
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• utveckling av Café Bränneriet och miljön i direkt anslutning till Bränneriet
• gemensamma aktiviteter som Långvindsdagen, Skördedagen, loppmarknad med mera
• samordning av agerande i sociala medier
• gemensamt agerande mot kommunen och andra offentliga aktörer
• gemensam marknadsföring i Jungfrukustens kanaler
• gemensam marknadsföring i Visit Glada Hudiks kanaler, Sommartidningen (Hälsingetidningar)
och andra kommunövergripande publikationer
• gemensamt agerande i Destination Glada Hudik, gentemot Visit Glada Hudik – som har kusten
som en av sina subdestinationer med Långvind som en viktig del – och i Hälsingland Turism
• samordning av verksamhet mellan aktörerna i Långvind och Enånger
• bidragsansökningar.
Därför kallar vi – Långvinds bruk, Långvinds skog AB, Långvinds bruksmiljöförening, Långvinds
kapellförening, Kungsgården Långvind och Långvinds samfällighetsförening – till möte i
Servicehuset, Långvind, söndagen den 6 september klockan 14 för att bilda Långvinds byalag.
Långvind den 22 augusti 2015
Carl Erik Tottie
sammankallande
mobil: 070-598 10 19
e-post: c.e.tottie@telia.com
Jörgen Bengtson
enligt uppdrag
mobil: 070-660 55 60
e-post: jorgen@langvind.com
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Bilaga § 6: Stadgar för Långvinds byalag

Stadgar för Långvinds byalag
§ 1 Namn
Föreningens namn är Långvinds byalag. Föreningen är en ideell förening.
§ 2 Organ
Föreningens organ är årsstämma, styrelse, revisor och valberedning.
§ 3 Verksamhetsområde
Föreningens verksamhetsområde omfattar Långvind i Enångers socken.
§ 4 Säte
Styrelsen har sitt säte i Hudiksvalls kommun.
§ 5 Syfte
Syftet med Långvinds byalag är att bevara och utveckla bruksmiljön i Långvinds bruk samt
naturmiljö, kulturmiljö och besöksnäring i Långvind.
§ 6 Verksamhet
Långvinds byalag ska samordna ideella föreningars, företags och enskilda personers verksamhet i
Långvind samt främja utveckling och näringsliv i Långvind med omnejd.
§ 7 Finansiering
Verksamheten finansieras genom intäkter från medlemsavgifter, bidrag och uppdragsverksamhet.
§ 8 Medlemskap
Medlem kan juridisk person och fysisk person, som driver ideell verksamhet eller
näringsverksamhet inom området, bli, som ansluter sig till föreningen och dess stadgar, blir godkänd
som medlem av styrelsen och betalar av årsstämman fastställd medlemsavgift.
Medlem, som inte följer stadgarna eller skadar föreningen, kan uteslutas genom beslut av styrelsen
med två tredjedels majoritet. Styrelsen beslutar om uteslutning efter att i förväg skriftligen ha
underrättat berörd medlem och givit denna möjlighet att gå i svaromål. Uteslutningsbeslut kan
överklagas till årsstämma, som kan upphäva uteslutningen med enkel majoritet. Medlemsavgift
återbetalas inte till utesluten medlem.
§ 9 Stämma
Föreningens högsta beslutande organ är stämman.
Ordinarie stämma hålls före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar.
Extrastämma för visst angivet ärende ska hållas då styrelsen, revisor eller en femtedel av
medlemmarna så begär. Extrastämma ska hållas inom fyrtio dagar från det att styrelse, revisor eller
medlemmar så begärt. Minst trettio dagar måste passera mellan stämma och extrastämma.
Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat stadgas. Omröstning sker
öppet. Sluten omröstning ska tillämpas i personval om någon så begär. Vid lika röstetal gäller den
mening ordföranden biträder, utom vid personval då lotten skiljer. Rösträtt på stämma har medlem,
som före stämman erlagt medlemsavgift.
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Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på stämma har medlem, styrelse, revisor, valberedning och till
styrelsen adjungerad person.
Kallelse till ordinarie eller extra stämma ska utfärdas av styrelsen senast trettio dagar i förväg.
Medlem ska kallas genom fysiskt brev eller elektroniskt medium. Föredragningslistan ska finnas
tillgänglig för medlemmarna senast fjorton dagar före stämman. Föredragningslistan ska uppta de
ärenden som stämman har att behandla. Samtliga handlingar ska finnas tillgängliga för
medlemmarna senast sju dagar före stämman.
Motionsrätt till stämman har medlem. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast tjugoen dagar före
ordinarie stämma och senast tio dagar före extra stämma. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över
inkommen motion.
Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
1.
Stämmans öppnande
2.
Val av stämmofunktionärer
a.
stämmoordförande
b.
stämmosekreterare
c.
protokolljusterare och rösträknare
3.
Fastställande av röstlängd
4.
Stämmans stadgeenliga utlysande
5.
Fastställande av föredragningslista
6.
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
7.
Revisionsberättelse
8.
Beslut om
a.
fastställande av resultaträkning och balansräkning
b.
dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9.
Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verksamhetsansvarig
10. Medlemsavgift för nästa verksamhetsår
11. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen
12. Val av ordförande
13. Val av ledamöter i styrelsen
14. Val av ersättare i styrelsen
15. Fastställande av antal revisorer och ersättare
16. Val av revisor och ersättare
17. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
18. Val av valberedning och ordförande för valberedningen
19. Styrelseförslag
20. Motioner
21. Övriga ärenden
22. Stämmans avslutning
§ 10 Styrelse
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan stämmorna. Styrelsen handhar ledningen
av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av stämman fattade beslut.
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och ytterligare minst tre ledamöter samt minst en
ersättare. Mandattiden för ledamot och ersättare är ett år. Mandattiden sträcker sig till och med
ordinarie stämma. Ersättare har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i styrelsen.
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Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och eventuella andra funktionärer. Styrelsen
beslutar om adjungeringar och delegationsordning. Styrelsen tillsätter eventuella arbetsutskott och
kommittéer samt fastställer instruktioner för dessa.
Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat stadgas. Vid lika röstetal gäller den mening
ordföranden biträder, utom vid personval då lotten skiljer. Röstning med fullmakt är inte tillåten.
Styrelsen är beslutsför, då över hälften av ledamöterna, eller ersättare för dessa, är närvarande.
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller en tredjedel av ledamöterna så begär. Styrelsen
sammanträder minst två gånger per år. Ordföranden kallar till sammanträde minst två veckor före
sammanträdet. Kallelse och föredragningslista ska i god tid före sammanträdet skickas till styrelsens
ledamöter och ersättare. Styrelsens möten ska protokollföras. Protokollen ska justeras av
ordföranden och ytterligare minst en person.
Styrelsen kan hålla sammanträde per capsulam. Sammanträdet hålls då genom att ärendet, samt de
kommentarer och förslag ledamöterna har till ärendet, skickas till styrelsens ledamöter och ersättare
via elektroniskt medium. Om en tredjedel av ledamöterna motsätter sig att ärendet avgörs per
capsulam, måste ärendet avgöras genom sammanträde där full interaktivitet mellan ledamöterna är
möjlig.
§ 11 Revisor
Revisor granskar föreningens förvaltning.
Vid stämman väljs minst en revisor och minst en ersättare. Mandattiden är ett år och sträcker sig till
och med nästa ordinarie stämma.
Revisorn ska till stämman avge berättelse över sin granskning av föreningens arbete med förslag till
tillstyrkan eller avstyrkan av ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen ska finnas tillgänglig för
medlemmarna senast sju dagar före stämman.
§ 12 Valberedning
Stämman utser en valberedning på minst en ledamot.
Mandattiden är ett år och sträcker sig till och med nästa ordinarie stämma.
Valberedningen ska före ordinarie stämma överlämna sitt förslag till styrelsen och medlemmarna.
§ 13 Firmateckning och räkenskaper
Föreningens firma tecknas av den eller de personer, inom eller utom styrelsen, som styrelsen
förordnar.
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
Föreningens räkenskaper ska föras i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen.
Styrelsen ska före april månads utgång överlämna föreningens verksamhetsberättelse och
ekonomiska berättelse, som ska innefatta resultaträkning och balansräkning, samt övriga för
revisionen erforderliga handlingar till revisorn.
§ 14 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar erfordras att förslag till ändring upptagits i kallelsen till stämman och
skriftligen tillställts medlemmarna.
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Beslut om stadgeändring ska fattas med minst fyra femtedels majoritet vid en ordinarie stämma eller
med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande stämmor, varav minst ett ska vara
ordinarie.
§ 15 Upplösning
Om förutsättningarna för verksamheten uppgör, ska styrelsen vidta åtgärder för att inställa
verksamheten.
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande stämmor med minst ett års
mellanrum. Vid vardera stämma ska minst två tredjedelar av de röstberättigade godkänna beslutet.
Kallelse till den senare stämman får inte ske, förrän justerat protokoll från den första stämman
föreligger.
Vid upplösning ska föreningens tillgångar fördelas i enlighet med föreningens syfte.
Stadgarna är antagna den 6 september 2015 på konstituerande stämma med Långvinds byalag i
Långvindsbruk.

