
Årsmöte Frostviken-Hotagens sameförening  
 

Datum: 16 augusti 2020 

Plats:     Församlingshemmet, Strömsund 

 
1 § Öppnande Ordförande Mikael Jonasson hälsade deltagarna välkomna och 

förklarade mötet öppnat. 

 

2 § Tyst minut Årsmötet höll en tyst minut för de medlemmar som under 

verksamhetsåret har lämnat oss. 

 

3 § Fastställande 

av dagordning 

Årsmötet beslutade: 

att godkänna dagordningen enligt följande tillägg: 

4 § Fastställande av röstlängd 

12 § Årsarvode för styrelsen 

 

4 § Röstlängd Fastställande av röstlängd  

 

Årsmötet beslutade: 

att fastställa röstlängden enligt bilaga 1. 

 

5 § Val av mötes- 

      funktionärer 

Årsmötet beslutade: 

att välja Mikael Jonasson till mötesordförande, 

att välja Ingela Nilsson till mötessekreterare, 

att välja Jon-Henrik Nilsson-Sikku och Isabell Parnedal till 

      justeringspersoner. 

 

6 § Verksamhets-  

      berättelse 

Sameföreningens verksamhetsberättelse 

Sanna-Lisa Streuka redogjorde för sameföreningens verksamhet enligt 

verksamhetsberättelsen för 2019 (bil 2). 

 

• Stiftelsen Anna och Mikael Sandells minne 

Ulrika redogjorde för stiftelsens verksamhet under 2019 (bil 3). 

 

• Förvaltningsrådet 

Jon-Henrik redogjorde för Förvaltningsrådets verksamhet 2019 (bil 4). 

 

Årsmötet beslutade: 

att lägga verksamhetsberättelserna till handlingarna. 

 

7 § Ekonomisk 

      redogörelse 

Mikael Jonasson och kassören Ingela Nilsson redogjorde för 

sameföreningens ekonomi under 2019. Förvaltningsberättelsen 

föredrogs. Förslag till budget för 2020 lades fram. 

 

Årsmötet beslutade: 

att lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna (bil 5), 



att godkänna föreslagen budget för 2020 (bil 6). 

 

 8 § Ansvarsfrihet 

för styrelsen 

gällande 

sameföreningen 

Då alla revisorer inte haft möjlighet att ta del av styrelsens protokoll 

har de inte velat skriva under revisionsberättelsen.  

 

Årsmötet beslutade: 

att kalla till extra årsmöte för att behandla ansvarsfrihet för styrelsen 

för verksamhetsåret 2019. 

 

9 § Ansvarfrihet 

Anna och Mikael 

Sandells minne 

Revisionsberättelse samt ansvarfrihet för styrelsen för Anna och 

Mikael Sandells minne. 

 

Årsmötet beslutade: 

Att bevilja styrelsen för Anna och Mikael Sandells minne ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2019. 

 

10 § 

Representationer 

och uppdrag 

Rapport från SSR:s landsmöte 

Jon-Henrik Nilsson Sikku deltog via länk. Inget speciellt att 

rapportera. 

 

Rapport från Sáminuorras årsmöte. 

 

 

11 § valärenden Årsmötet beslutade: 

att välja Mikael Jonasson till ordförande för en period av två år 

att välja Gustav Jillker  till sekreterare för en period av två år, 

att välja Carola Billmark och Ulrika Parnedal til ledamöter för en 

period på två år. 

att välja Sture Åhrén och Torbjörn Åhrén till revisorer för en period på 

två år. 

att välja Ida Åhrén till styrelsen för Gaaltije för en period av två år. 

att välja Mattias Kristoffersson och Örjan Åhrén till valberedning för 

en period av två år. 

 

12 § Arvode Årsmötet beslutade: 

att fastställa följande årsarvoden för styrelsefunktioner: 

• ordförande 4000 kronor, 

• sekreterare 3000 kronor, 

• kassör 2000 kronor. 
 

13 § Namntävling Sameföreningen har arbetat under två arbetat för ett nytt samiskt 

namn på sameföreningen. En namntävling har genomförts via mail 

och på facebook. Det är endast sameföreningens ledamöter som fått 

rösta. 

 

Det är viktigt att flera ges möjlighet att delta i omröstning och beslut 

av ett nytt namn.   



 

Årsmötet beslutade: 

att ta ut de tre namnförslag som fått flest röster, 

att öppna upp röstförandet igen, men denna gång göra röstningen 

synlig så att man endast kan rösta en gång och att man är betalande 

medlem i sameföreningen, 

att resultatet ska redovisas och beslutas på extra årsmötet. 

 

14 § Övriga frågor Tills extra årsmötet bör följande handlingar skickas ut med kallelsen: 

• Balans- och resultaträkning 

• Dagordning 

• Föregående årsmötesprotokoll 

• Verksamhetsberättelse  

15§ Nästa möte  

Årsmötet beslutade: 

att hålla extra årsmöte v 40 den 29 september kl. 18.00, 

att hålla nästa årsmöte i Ankarede den 27 juni efter lassokastningen. 

 

16 § Avslutande Mikael Jonasson tackade årsmötesdeltagarna för visat intresse och 

avslutade årsmötet. 

 
  
  

Ordförande                                                                     Sekreterare 

 

 

 

Mikael Jonasson                                                             Ingela Nilsson 

 

 

Justeringsperson                                                             Justeringsperson 

 

 

 

Jon-Henrik Nilsson-Sikku                                               Isabell Parnedal 

 

 


