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Protokoll
Möte
Plats
Dag och tid

Beslutsprotokoll Långvinds byalag
Ordinarie stämma
ArcMontana, Bankgränd 1, 1 tr, Hudiksvall
Fredag 31 mars 2017, klockan 14.00–14.40

Närvarande

Jörgen Bengtson (Kungsgården Långvind), Lena Berg Nilsson (ArcMontana),
Birgitta Hansson (Långvinds herrgårds kulturförening), Pärlennart Larsson
(Långvinds kapellförening), Ola Nilsson (ArcMontana), Mats Persson
(Långvinds Skog AB), Carl Erik Tottie (Långvinds bruk, Långvinds
bruksmiljöförening), Carina Ågren (Långvinds herrgårds kulturförening) och Jan
Ågren (Långvinds herrgårds kulturförening).

Anmält förhinder

Anders Kjällman (Långvinds samfällighetsförening), Elisabeth Hoeflich
(Långvinds bruk, Långvinds bruksmiljöförening), Lisa Holst (Långvinds
samfällighetsförening) och Mikael Pettersson (Sommarbutiken Långvind).

§ 1 Stämmans öppnande
Jörgen Bengtson hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade stämman öppnad.
§ 2 Val av stämmofunktionärer
a. Val av stämmoordförande
Stämman beslutade
att till stämmoordförande välja Jörgen Bengtson.
b. Val av stämmosekreterare
Stämman beslutade
att till stämmosekreterare välja Lena Berg Nilsson.
c. Val av protokolljusterare och rösträknare
Stämman beslutade
att till protokolljusterare och rösträknare välja Ola Nilsson.
§ 3 Fastställande av röstlängd
Stämman beslutade
att fastställa röstlängden: Jörgen Bengtson för Kungsgården Långvind, Birgitta Hansson för
Långvinds herrgårds kulturförening, Pärlennart Larsson för Långvinds kapellförening, Ola Nilsson
för ArcMontana, Mats Persson för Långvinds Skog AB och Carl Erik Tottie för Långvinds bruk och
Långvinds bruksmiljöförening.
§ 4 Stämmans stadgeenliga utlysande
Stämman beslutade
att stämman är stadgeenligt utlyst.
§ 5 Fastställande av föredragningslista
Stämman beslutade
att fastställa föredragningslistan enligt utskickat förslag.
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
Jörgen Bengtsson föredrag de viktigaste punkterna ur styrelsens verksamhetsberättelse och
ekonomiska berättelse, det vill säga föreningens årsberättelse för 2016.
Stämman beslutade
att godkänna årsberättelsen för 2016 (bilaga § 6).
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§ 7 Revisionsberättelse
Revisor Carina Ågren föredrog revisionsberättelsen för 2016, som föreslår att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Stämman beslutade
att godkänna revisionsberättelsen för 2016 (bilaga § 7)
§ 8 Beslut om
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade
att godkänna resultat- och balansräkning i enlighet med den ekonomiska berättelsen.
b. dispositioner beträffande vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade
att balansera årets resultat, 10 321 kronor, i ny räkning.
§ 9 Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verksamhetsansvarig
Stämman beslutade
att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet;
att notera att någon verksamhetsansvarig ej varit aktuell under verksamhetsåret 2016.
§ 10 Medlemsavgift för nästa verksamhetsår
Stämman beslutade
att fastställa medlemsavgiften för 2018 till oförändrat 200 kronor.
§ 11 Fastställande av antal ledamöter och ersättare i styrelsen
Valberedningen Ola Nilsson föreslog sju ledamöter och fyra ersättare.
Stämman beslutade
att antal ledamöter ska vara sju (7), varav en ordförande, samt ersättare fyra (4).
§ 12 Val av ordförande
Valberedningen Ola Nilsson föreslog omval av Jörgen Bengtson, Kungsgården Långvind, som
ordförande.
Stämman beslutade enhälligt
att till ordförande välja Jörgen Bengtson, Långvind.
§ 13 Val av ledamöter i styrelsen
Valberedningen Ola Nilsson föreslog omval av Anders Kjällman, Långvinds samfällighetsförening,
Pärlennart Larsson, Långvinds kapellförening, Mats Persson, Långvinds Skog AB, Mikael
Pettersson, Sommarbutiken Långvind och Carl Erik Tottie, Långvind, samt nyval av Birgitta
Hansson, Långvinds herrgårds kulturförening.
Stämman beslutade enhälligt
att till ledamöter välja Birgitta Hansson, Söderhamn, Anders Kjällman, Uppsala, Pärlennart
Larsson, Hudiksvall, Mats Persson, Enånger, Mikael Pettersson, Uppsala, och Carl-Erik Tottie,
Långvind.
§ 14 Val av ersättare i styrelsen
Valberedningen Ola Nilsson föreslog omval av Elisabeth Hoeflich, Långvinds bruk, Lena Berg
Nilsson, ArcMontana, Lisa Holst, Långvinds samfällighetsförening, och Hans Tjärnström,
Långvinds kapellförsamling, att träda in i vald ordning.
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Stämman beslutade enhälligt
att till ersättare välja Elisabeth Hoeflich, Wedemark, Tyskland/Långvind, Lena Berg Nilsson,
Njutånger, Lisa Holst, Vällingby, och Hans Tjärnström, Långvind, att träda in i vald ordning.
§ 15 Fastställande av antal revisorer och ersättare
Valberedningen Ola Nilsson föreslog en revisor och ingen revisorersättare, men att ambitionen är att
på nästa stämma välja även en revisorsersättare.
Stämman beslutade
att antal revisorer ska vara en (1);
att revisorersättare inte är aktuellt, men att ambitionen är att vid nästa stämma även tillsätta detta.
§ 16 Val av revisor
Stämman beslutade enhälligt
att till revisor välja Ola Nilsson, Njutånger.
§ 17 Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
Stämman beslutade enhälligt
att fastställa antalet ledamöter i valberedningen till en (1).
§ 18 Val av valberedning och ordförande för valberedningen
Stämman beslutade
att till valberedning (och tillika ordförande för valberedningen) välja Agneta Bengtson, Långvind.
§ 19 Styrelseförslag
Inga styrelseförslag förelåg.
§ 20 Motioner
Inga motioner förelåg.
§ 21 Övriga ärenden
Avgående ledamot Jan Ågren slutrapporterade angående arbetsgrupper:
Arbetsgrupp c. Inventering E4-skyltning
Skylt mot Axmar bruk (se protokoll 20170224, § 10 c) finns uppsatt vid E4 i såväl norr- som
södergående riktning, trots att avståndet till Axmar bruk är längre än vad Trafikverket har sagt att
det godkänner skyltning för.
Arbetsgrupp d. Upprustning av allmän väg E4-Långvindsbruk (väg 673)
Trafikverket utför trafikräkning vid vägnummer över 500 vart tolfte år. Senast detta skedde på väg
673 var år 2012, då antalet fordon var 200 per dag. Nästa ordinarie trafikräkning av väg 673
kommer således att ske först år 2024. (se protokoll 20170224, § 10 d)
Stämman beslutade
att lägga rapporterna till handlingarna.
§ 22 Stämmans avslutning
Jörgen Bengtson förklarade stämman med Långvinds byalag avslutad och tackade närvarande för
aktivt deltagande. I samband med avslutningen avtackade Jörgen Bengtson avgående
styrelseledamot Jan Ågren och revisor Carina Ågren med blomma.
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Lena Berg Nilsson
stämmosekreterare
Justeras

Jörgen Bengtson
stämmoordförande

Ola Nilsson
protokolljusterare
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Bilaga § 6: Årsberättelse 2016

Långvinds byalag
Årsberättelse 2016
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Verksamhetsberättelse
Historia
Långvinds byalag är en ideell förening, grundad den 6 september 2015 i Långvindsbruk, Enånger.
Processen att bilda byalaget startade sommaren 2014. En arbetsgrupp gick igenom olika alternativ. I
processen enade sig alla om att det bästa var att bilda en förening, öppen för både juridiska och fysiska
medlemmar, som agerar för att samla Långvind i olika former.
Långvinds byalag ska fungera som en paraplyorganisation för lokalt förenings- och företagsliv.
På den konstituerande stämman antog föreningen stadgar och valde styrelse och andra funktionärer.

Syfte
Stadgarna säger följande om föreningens syfte och verksamhet:
”Syftet med Långvinds byalag är att bevara och utveckla bruksmiljön i Långvinds bruk samt naturmiljö,
kulturmiljö och besöksnäring i Långvind.” (§ 5 Syfte)
”Långvinds byalag ska samordna ideella föreningars, företags och enskilda personers verksamhet i
Långvind samt främja utveckling och näringsliv i Långvind med omnejd.” (§ 6 Verksamhet)
Föreningen sammanfattar sitt syfte i slogan: ”Långvinds byalag – föreningar, företag och enskilda som
förenar Långvind”.

Medlemmar
Både juridisk och fysisk person kan bli medlem i Långvinds byalag: Medlemskapet kostar 200 kronor
per år.
Föreningen hade följande medlemmar per den 31 december 2016. Namn med asterisk (*) är
grundarorganisationer:
ArcMontana*
Kungsgården Långvind*, bifirma till Infopress AB
Långvinds bruk* (ägarna)
Långvinds bruksmiljöförening*
Långvinds herrgårds kulturförening
Långvinds kapellförening*
Långvinds samfällighetsförening*
Långvinds Skog AB*
Sommarbutiken*

Organisation
Föreningens löpande verksamhet handhas av en styrelse utsedd av stämman.
Stämman väljer också revisor och valberedning.

Stämma
Långvinds byalag höll ordinarie stämma den 21 maj 2016 i Servicehuset, Långvindsbruk, Enånger. Efter
konstituering fick styrelsen nedanstående sammansättning.

Styrelse
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Ordförande
Jörgen Bengtson, Långvindsbruk, Kungsgården Långvind/Infopress AB
Vice ordförande
Carl Erik Tottie, Långvind, Långvinds bruk och Långvinds bruksmiljöförening
Kassör
Pärlennart Larsson, Hudiksvall/Långvindsbruk Långvinds kapellförening
Sekreterare
Lena Berg Nilsson, Njutånger, ArcMontana
Övriga ledamöter
Anders Kjällman, Uppsala/Långvinds fritidsområde, Långvinds samfällighetsförening
Mats Persson, Enånger, Långvinds Skog AB
Mikael Pettersson, Uppsala/Långvinds fritidsområde, Sommarbutiken Långvind
Jan Ågren, Forsa, Långvinds herrgårds kulturförening
Ersättare
Elisabeth Hoeflich, Wedemark, Tyskland/Långvinds fritidsområde
Lena Berg Nilsson, Njutånger
Lisa Holst, Vällingby/Långvinds fritidsområde, Långvinds samfällighetsförening
Hans Tjernström, Långvindsbruk, Långvinds kapellförening
Agneta Bengtson, Kungsgården Långvind/Infopress AB

Revisor
Carina Ågren, Forsa.

Valberedning
Ola Nilsson, Njutånger.

Styrelsesammanträden
Styrelsen har haft sju sammanträden 2016: 9 april, 7 maj, 21 maj, 17 juni, 19 augusti, 30 september och
2 december 2016.

Verksamhet
Första hela verksamhetsåret har handlat om att organisera verksamheten lägga en ekonomisk grund.
Långvinds byalag vill på olika sätt främja utvecklingen i den gamla järnbruksmiljön, av Långvinds
fantastiska naturmiljö och Långvind i övrigt.
Exempel på sådana frågor, utan prioritering, är
• samordning av verksamhet mellan aktörerna i Långvind och delvis i Enånger
• skyltning längs E 4:an
• ny och modern anslagstavla vid vägskälet till Långvindsbruk–Långvinds fritidsområde
• belysning längs de delar av ”bruksgatan” i Långvindsbruk som saknar belysning
• flera ställplatser för husbilar och husvagnar i Långvind
• flera gästhamnsplatser i Långvind
• handikappramp i bad i Långvinds fritidsområde
• ökat underlag för Sommarbutiken i Långvinds fritidsområde
• gemensamma aktiviteter som Långvindsdagen, Skördedagen, loppmarknad med mera
• gemensam marknadsföring
• samordning av agerande i sociala medier
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• gemensamt agerande mot offentlig sektor
• bidragsansökningar för gemensamma aktiviteter och funktioner
Föreningen har bildat arbetsgrupper eller liknande för prioriterade områden och med ansvariga
personer, enligt nedan:
a. Länsstyrelsen Gävleborgs lista över kulturhistoriska besöksmål i länet
Ansvarig: Lena Berg Nilsson
b. Ny anslagstavla vid vägskälet Långvindsbruk–Långvinds fritidsområde
Ansvariga: Pärlennart Larsson, Ola Nilsson
c. Inventering E 4-skyltning
Ansvarig: Pärlennart Larsson
d. Upprustning av allmän vägen E 4–Långvindsbruk (väg 673)
Ansvarig: Jörgen Bengtson, Jan Ågren
e. Handikappramp vid Snäcken
Ansvarig: ingen tillsatt. Avvaktar Långvinds samfällighetsförenings agerande
f. Fler gästbåtplatser i Långvinds fritidsområde
Ansvarig: ingen tillsatt. Avvaktar Långvinds samfällighetsförenings agerande
g. Anslagstavlan i fritidsområdet
Ansvarig: Jörgen Bengtson
h. Tillgänglighet till Hedningahällan
Ansvarig: Lena Berg Nilsson
i. Belysning längs ”bruksgatan” mot vägskälet Långvinds fritidsområde och mot gästhamnen
Ansvariga: Mats Persson och Jörgen Bengtson
j. Gemensam marknadsföring
Ansvarig: Jörgen Bengtson
Långvinds byalag har verkställt punkten j genom att flera av Långvinds aktörer finns med i Borkafoldern
2016 och att Långvinds byalag med flera aktörer finns med i broschyren Jungfrukusten 2017.

Medlemskap i andra föreningar och nätverk
Långvinds byalag är medlem i länsbygderådet Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg. Långvinds byalag
är en av drygt 100 lokala utvecklingsgrupper i Gävleborgs län. Långvinds byalag är – via länsbygderådet
– en del av riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Den samlar omkring 5 000 byalag och andra lokala
utvecklingsgrupper runt om i Sverige.
Långvinds byalag hade tre representanter – Jörgen Bengtson, Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson – på
Hela Sverige ska levas årsmöte, Landsbygdsriksdagen 2016, i Visby 26–29 maj 2016. Dessa deltog i
studiebesök, seminarier och fick inspiration från hur utvecklingsbolag på Gotland var organiserade.
Länsbygderådet
X-ing höll årsmöte den 26 maj i anslutning till Landsbygdsriksdagen, då Ola Nilsson valdes till ersättare
i styrelsen.
Långvinds byalag hade tre representanter – Jörgen Bengtson, Lena Berg Nilsson och Ola Nilsson – på
Länsbygderådet X-ings höstmöte i Järvsö den 25–26 november 2016.
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Långvinds byalag deltog under 2016 i arbete för att få igång ett kommunbygderåd i Hudiksvalls
kommun.

Sociala medier och massmedier
Långvinds byalag har en webbplats, langvind.com/langvinds-byalag. Webbplatsen har sju webbsidor,
som det sker löpande uppdatering av. Under 2016 har webbplatsen blivit fullt responsiv, det vill säga
webbsidorna anpassar sig automatiskt till storlek och typ av skärm: mobiltelefon, läsplatta och dator.
Långvinds byalag har blivit föremål för två artiklar i Långvind.com, nyhetssajt för Hälsingekusten,
”Bygdepengar till kusten” (19 maj 2016) och ”Riksdag med Hälsingekusten” (26 maj 2016).
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Ekonomisk berättelse
Den ekonomiska förvaltningen framgår av denna ekonomiska berättelse.
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Avslutning
Styrelsen har under 2016 lagt den organisatoriska och ekonomiska grunden för Långvinds byalag,
inklusive bildandet av olika arbetsgrupper för Långvinds utveckling.
Långvind den 24 februari 2017

Jörgen Bengtson

Pärlennart Larsson

Carl Erik Tottie

Anders Kjällman

Mats Persson

Jan Ågren

Mikael Pettersson
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Bilaga § 7: Revisionsberättelse 2016
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