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Lansjärv Socialdemokratiska förening 

 

1936 – 2011 

 

75 år 

 

 
- Lappviken sett mot söder -  
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Dagordning vid Lansjärvs Socialdemokratiska årsmöte den 26 jan. 2012 

 

1. Mötets öppnande 

2. Val av sekreterare för dagens möte 

3. Val av justerare 

4. Val av ordförande för års möte 

5. Årsmötets utlysande 

6. Godkännande av dagordningen 

7. Verksamhetsberättelsen - godkännande 

8. Ekonomisk redogörelse – godkännande 

9. Revisions berättelse – godkännande 

10. Styrelsen och räkenskapsförarens ansvarsfrihet 

11. Årsavgiften för 2012 

12. Val av styrelse för 2012 

 Ordförande: (Tord Henriksson) 

 V.ordförande:  ( Ulla-Greta Johansson) 

 Sekreterare: (Ann-Louise Henriksson) 

 V-sekreterare: (Viola Johansson) 

 Kassör: (Gunvor Bergström) 

13. Revisorer:    Suppleanter: 

14. Valberedning:  

15. Ombud till Lansjärv FH:s årsmöte 

16. Ombud till Lansjärv Intresseförenings årsmöte 

17. Ombud till ABF Överkalix:s årsmöte 

18. Ledamöter till Överkalix Arbetarekommun (2st) 

19. Val av ombud till Socialdemokraternas distriktsårsmöte 

20. Motioner  

21. Kyrkliga frågor 

22. Aktiviteter 2012 

23. Övriga frågor 

24. Avslutning 
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Verksamhetsberättelse för 2011 

 

Åren går snabbt. Detta kan man se när vår förening, Lansjärvs Socialdemokratiska förening 

fyllt 75 år under 2011. Mycket av det som då var omöjligt (1936) har genomförts och blivit 

möjligt (2011) , detta tack vare alla de människor som idogt arbetat för en förändring mot det 

bättre och mot ett mänskligare samhälle. Även vår förening har deltagit på ett eller annat sätt i 

detta omdanings arbete. Trots att vår förening minskar i antalet medlemmar och aktiviteter, 

ser vi att föreningen behövs och har en betydelse för bygden. Detta gör att vi måste fortsätta 

att arbete framåt. 

 

Under 2011 har föreningen genomfört kommunal och kommunalpolitiska informationsmöten 

i Lansjärv där olika representanter från kommunen deltagit och där vi fick möjlighet att ställa 

frågor.  Ett möte under juli månad genomfördes med en allmän kommunal information och ett 

under hösten, där vi blev informerade om de regler som gäller vatten och sopor. Sedan har vi 

från föreningens sida deltagit i olika arrangemang, såsom 1:a maj manifestationen och vid 

marknadsdagarna. Vi har även skrivit motioner till DS.  Ordförande har deltagit vid olika 

utbildningar, vid Arbetarekommunens möten samt vid distriktskongressen. Föreningen har två 

representanter i Överkalix arbetarekommun.  

 

Lansjärv S-förening har även tillskrivit kyrkorådet i kyrkliga ärenden gällande t.ex. den 

elektriska kyrkklockan, kyrkans budget och prästgårdens vara eller icke vara, samt om en 

sommar Gudtjänst vid Lillträsket. I kyrkoråd, kyrkofullmäktige representeras folk från 

föreningen, som där har till uppgift att ta tillvara byns kyrkliga frågor.  

 

Med dessa ord vill vi tacka alla de medlemmar och sympatisörer som deltagit på ett eller 

annat sätt i vår verksamhet för det gångna året. 

 

Lansjärv den 26 februari 2012 

Tord Henriksson 
…………………………………………………. 

Tord Henriksson, ordförande  

 

Styrelsen för 2011 har bestått av följande personer 

 

Tord Henriksson, Ordförande 

Ulla Greta Johansson, v.ordförande 

Ann-Louise Henriksson, sekreterare 

Viola Johansson, v.sekreterare 

Gunvor Bergström, kassör 

 

Som ordinarie revisorer Ola Sandelid och Rut Widetun, suppleant Roland Johansson 

Som ombud till Folkets Hus, Lansjärv – Ann-Louise Henriksson 

Som ombud till Lansjärv Intresseförenings årsmöte – Tord Henriksson 

Som ombud till ABF, Överkalix årsmöte – Gunvor Bergström 

Till Överkalix Arbetarekommuns styrelse – Tord Henriksson och ers. Gunvor Bergström 

Som ombud till Distriktskongressen – Tord Henriksson och Gunvor Bergström 
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Beslut fattade vid Lansjärv Socialdemokratiska årsmöte den 26 februari 2012 

 

1. Ordförande öppnade mötet 

2. Till sekreterare för årsmötet valdes Ann-Louise Henriksson 

3. Till justerare valdes Gunvor Bergström 

4. Till ordförande för årsmötet valdes Tord Henriksson 

5. Årsmötets utlysande godkändes och har skett i laga ordning 

6. Dagordningen upplästes och godkändes 

7. Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes 

8. Ekonomiska redogörelsen gicks igenom och godkändes 

9. Revisionsberättelsen upplästes och godkändes 

10. Styrelsen och räkenskapsföraren beviljades full ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret 

11. Årsavgiften för verksamhetsåret 2012 förblir oförändrat d.v.s 50:- 

12. Val av styrelse för 2012: Ordförande – Tord Henriksson (1år kvar) v.ordförande – 

Ulla Greta Johansson (omval på 2 år) Sekreterare – Ann-Louise Henriksson (1 år kvar) 

v.sekretarare –Viola Johansson (1 år kvar) och kassör – Gunvor Bergström (2 år 

omval)  

13. Som ordinarie revisorer: Ola Sandelid 2 år (omval) och Rut Widetun 1 år kvar samt 

som suppleant: Roland Johansson 2 år (omval) 

14. Som valberedning utses styrelsen 

15. Som ombud till Lansjärv FH:s årsmöte valdes Ann-Louise Henriksson 

16. Som ombud till Lansjärv Intresseförenings årsmöte valdes Tord Henriksson 

17. Som ombud till ABF Överkalix årsmöte valdes Gunvor Bergström 

18. Som ledamöter till Överkalix Arbetarekommun valdes Tord Henriksson och Gunvor 

Bergström 

19. Som ombud till Socialdemokraternas distriktsårsmöte valdes Tord Henriksson och 

Gunvor Bergström 

20. Inga motioner har tillskrivits till DS 

21. Angående kyrkliga frågor beslutades att inbjuda s-ledamöter i kyrkorådet och 

kyrkofullmäktige. Föreslå sommar Gudstjänst vid Lillträsket samt förslag om inköp av 

ljusbärare 

22. Lansjärv Socialdemokratiska förenings 75-års firande 2012. Årsmöte beslutar att 

inbjuda AK-styrelsen, DS och någon från partistyrelsen. Beslutar även att inbjuda 

kommunpolitiker för en allmän kommunpolitisk information . 

23. Då inga andra frågor fanns avslutades årsmötet. 

 

Lansjärv den 26 februari 2012 

Ann-Louise Henriksson 
…………………………………….. 

/Ann-Louise Henriksson, sekreterare/ 

Gunvor Bergström 
……………………………………….. 

//Gunvor Bergström, justerare/  


