
Svartvallsfondens styrelse
2022-04-06 15:00 - 16:00
Styrelsemöte för fördelning av bygdemedel

Plats
Sunnanåsrummet plan 2

Deltagare
Roland Hamlin (Organisatör), Bengt Larsson, Britta Hansers, Jakob Silén, Pär Ferm, Per-Åke
Persson, Torsten Hellström

1.    Mötets öppnande

2.    Godkännande av dagordning

Dagordningen har skickats ut.

Beslut
Dagordningen godkänns

3.    Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet

Förslag: Roland Hamlin väljs till ordförande och sekreterare för mötet

Beslut
Roland Hamlin väljs till ordförande för mötet

Roland Hamlin väljs till  sekreterare för mötet

Pär Ferm väljs till justerare för mötet

4.    Aktuell information

Roland Hamlin ger information om kommande vindkraftsetableringar:
* Högkölenparken börjar byggas 2022 och kommer att generera bygdemedel till Los och Kårböle
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byalag. Samtal förs om ett uppdaterat regelverk för bygdemedel, som kan komma att leda till
förslag om förändringar som berör även Svartvallsfonden.
* Flera nya vindkraftsparker projekteras även i Ramsjöområdet.
* Kommunen vill återuppta diskussionen om en översyn av samtliga vindkraftsfonder i
kommunen och villkoren för fördelning av bygdemedlen. Detta behöver ske i samråd med
befintliga byaråd och vindkraftsbolag och/eller ett framtida kommunbygderåd. Punkter att ta upp
gäller t ex möjligheten att finansiera driftskostnader, medfinansiera fleråriga projekt och ge stöd
till företag med samhällsviktiga uppdrag. I översynen ingår möjligheten att ta bort
kommunstyrelsen ur beslutsprocessen och ge styrelserna beslutsmandat, men med insyn från
kommunen.

Beslut
Styrelsen har tagit del av informationen

5.    Ny- och omval till styrelsen

Järvsörådet och Färila bygderåd har vid sina årsmöten utsett två ledamöter vardera. Ljusdals
kommun har utsett en ledamot. Bengt Larsson och Torsten Hellström valdes vid ett möte 2015
och det finns ingen motsvarande organisation som kan förrätta val eller förnya mandatet för
"närliggande byar inom Ljusdals församling". Fråga har ställts om möjliga efterträdare, men utan
resultat. Den begränsade summan att hantera gör att intresset är lågt.

Beslut
Nya ledamöter kan vid behov utses av kommunstyrelsen efter hörande av den
nuvarande styrelsen. Tills så sker kallas nuvarande ledamöter.

6.    Konstituering av styrelsen

Förslag: Roland Hamlin väljs till ordförande för styrelsen

7.    Formalia - avtal, stadgar, föregående protokoll,
arbetsordning, kallelse, annonsering

Roland Hamlin refererar kortfattat de dokument som gäller för styrelsens arbete.
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Beslut
Styrelsen har tagit del av informationen

8.    Redovisning av tidigare bidrag, erhållna bygdemedel och
behållning i fonden

Återrapporterna från 2021 års bygdemedel har redovisats i kallelsen. Möjligt belopp att fördela
denna gång är 39. 866 kronor.

Beslut
Styrelsen har tagit del av informationen

9.    Genomgång av ansökningar om bygdemedel

Styrelsen går igenom de tio inkomna ansökningarna. Några av dem är för stora för att kunna
beviljas, andra har redan fått finansiering från andra håll eller bedöms som mindre intressanta.
Torsten Hellström föreslår att medel förs över till nästa år för att möjliggöra större projekt. Bengt
Larsson föreslår att Färila-Revyn beviljas en del av beloppet.

10.    Beslut om tilldelning av bygdemedel

Styrelsen diskuterar förslagen och kommer fram till ett beslut i konsensus.

Beslut
Färila-Revyn tilldelas 10.000 kronor till inköp av en ny dator

Övriga ansökningar avslås

Resterande medel förs över till nästa år för att kunna fördelas då

11.    Mötet avslutas
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Roland Hamlin
Ordförande

Pär Ferm
Justerare
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