Protokoll

Förbundsstyrelsens telefonsammanträde den 17 december 2019.
Närvarande
Per Lodenius
Anders Karlsson
Kenneth Nilshem
Sören Runnestig
Ulla Johanson
Magnus Danielsson
Tina Jonasson
Marie Sandehult
Håkan Johansson, LRF
Eva Karin Hempel, SV
Ersättare
Sven-Anders Svensson, tjänstgörande
Malin Svensson
Sofia Ohlsson
Anmält förhinder
Karin Olsson
Nils Erik Grönvall, JUF
Johanna Hedlund, CUF
Kansliet
Karin Fälldin
Elinor Metsjö

1. Välkomna

Förbundsordförande Per Lodenius hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.
2. Justerare

Beslutade
Att välja Sören Runnestig till justerare av mötet.
3. Godkännande av föredragningslista

Beslutade
Att godkänna föredragningslistan, bilaga 1.
4. Ramprogram förbundsstämma 2020

Förbundschef föredrog ramprogram för förbundsstämman. Styrelsen ställde
frågor och diskuterade.
Beslutade
Att anta ramprogram för förbundsstämman 2020, bilaga 2.

5. Landlotten

Förbundschef informerade om det planerade namnbytet från Landlotten till
Landsbygdslotten för att tydliggöra för lottköpare hur överskottet används.
Förbundschef informerade också om LRF Medias beslut om att lämna
lotteriverksamheten och sälja till Nordic Lottery. Affären påverkar inte
Bygdegårdarnas Riksförbunds roll som förmånstagare men det innebär en ny
samverkanspart. Styrelsen ställde frågor om Nordic Lottery och diskuterade.
Beslutade
Att ändra namnet på Landlotten till Landsbygdslotten från och med
2020-07-01.
Att anlita Nordic Lottery som service- och driftsbolag för
lotteriverksamheten.
Att uppdra till förbundschef att teckna avtal med Nordic Lottery.

6. Kriterier Årets bygdegårdsförening

Per föredrog för uppdaterade kriterier för nomineringar till Årets
bygdegårdsförening.
Beslutade
Att anta uppdaterade kriterier för Årets bygdegårdsförening, bilaga 3.

7. Rapporter

- Förbundschef rapporterade att annons för verksamhetsutvecklare
organisation och landsbygd nu är publicerad och uppmanade FS att sprida
annonsen i sina nätverk.
- Förbundschef rapporterade att provanställningen för verksamhetsutvecklare
fastighet och miljö avslutas per 31 januari 2020. Rekryteringsannons för
tjänsten läggs ut under januari månad.
- Förbundschef rapporterade att avtalet med Nordic Green Energy är uppsagt
på grund av oegentligheter som framkommit i utvärdering av dem. Kontakter är
tagna med Bondens el för eventuellt framtida ramavtal.

8. Övriga frågor

- Eva Karin Hempel informerade om den översyn som gjorts av festlokaler i
Södertälje där Skatteverket menar att medhavd alkohol inte får förekomma,
utan att festlokalerna ska ha eget utskänkningstillstånd. Förbundschef ska
undersöka frågan vidare, vad det kan ha för effekt för bygdegårdsrörelsen och
också ta upp den med Samsam vid behov.
- Magnus Danielsson bjöd in förbundsstyrelsen till att ha FS-möte i Norrbotten.
AU tar med sig inbjudan och undersöker om och när detta kan bli aktuellt.

9. Anmälningsärenden

Beslutade
Att lägga följande anmälningsärende till handlingarna:
Protokoll AU 191212, bilaga 4.
10. Mötets avslutande

Förbundsordförande Per Lodenius tackade för ett bra möte, önskade alla en god
jul och ett gott nytt år och förklarade med det sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet

Karin Fälldin
Förbundschef

Justeras

Per Lodenius
Förbundsordförande

Sören Runnestig
Förbundsstyrelseledamot

