
§ 140 

Justerandes sign 

\J)-, 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
LEDNINGSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2012-12-18 

Dnr 2012/394 

Bildande av interimsstyrelse för föreningen Måns Ols Sällskapet 

INLEDNING 
Förslag om att föreningen Måns Ols Sällskapet ska bildas. Enligt förslaget ska före
ningen bildas av Christer Ekman, Sala Stadsutvecklingsförening, Sala Silvergruva AB, 
MånsOls Utvärdshus och Sala kommun. Tanken är att dessa aktörer tillsammans 
med näringslivet ska bilda en förening med tyngd, kunskap och entreprenöranda, 
som kan främja den goda utvecklingen vid Måns Olsområdet. 

Beredning 
Bilaga KS 2012/272/1, skrivelse från kommunchefen 
Bilaga KS 2012/272/2, förslag till bildande av ny förening 
Bilaga KS 2012/272/3, förslag till stadgar 

Yrkanden 
Ulrika Spåreho (S) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att ställa sig positiv till föreningen MånsOls Sällskapet, samt 
att Sala kommun deltar i den föreslagna interimsstyrelsen. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig positiv till föreningen MånsOls Sällskapet, samt 

att Sala kommun deltar i den föreslagna interimstyrelse n. 

Utdrag 

kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Bildande av interimsstyrelse för föreningen Måns Ols 
Sällskapet 

Christer Ekman har i skrivelse till Sala kommun föreslagit att föreningen MånsOls Säll
skapet bildas. Enligt förslaget ska föreningen bildas av Christer Ekman, Sala Stadsut
vecklingsförening, Sala Silvergruva AB, Måns Ols Utvärdshus och Sala kommun. 
Tanken är att dessa aktörer tillsammans med näringslivet ska bilda en förening med 
tyngd, kunskap och entreprenöranda som kan främja den goda utvecklingen vid Måns 
Ols området. 

Föreningen ska med hjälp av insamlade medel bevara områdets naturvärden samt 
främja friluftsliv, kultur och turism. De historiska värdena ska lyftas fram och koppling
en till Sala Silvergruva göras tydlig. Området ska marknadsföras i samarbete mellan nä
ringsliv, föreningar och Sala kommun. 

Avsikten är nu att inledningsvis, enligt Christer Ekman, bilda en interimsstyrelse för att 
undersöka möjligheterna att bilda föreningen. Som framgår av förslaget till stadgar så 
ska föreningen ha ett eget kapital motsvarande ett visst belopp. Hur högt detta belopp 
ska vara har i dagsläget inte preciserats utan får arbetas fram av den föreslagna inte
rimsstyrelsen. 

Sala kommun föreslås ställa sig positiv till att ingå i interimsstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att ställa sig positiv till att föreningen Måns Ols Sällskapet bildas samt att Sala kommun 
ska delta i den föreslagna interimsstyrelsen. 

Kerstin Olla Stahre 
Tf kommunchef 
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Förslag till bildande av ny förening - Måns Ols Sällskapet 

Sala kommun har antagit en vision för vidare utveckling av Mäns Ols området. För att säkerställa och 
underlätta den fortsatta utvecklingen där engagemang finns från såväl kommun, företag, föreningar 
och esnkilda personer så föreslås att en gemensam förening bildas under namnet MånsOls Sällskapet. 
Grundare föreslås vara Christer Ekman, Sala Stadsutyecklingsförening, Sala Silvergruva AB, Måns 
Ols Utvärdshus och Sala Kommun. 

Efter en dryg tioårsperiod kan man konstatera att mycket har hänt med Måns Ols området. l första hand 
gäller det Utvärdshuset som i ny regi har utvecklats till en restaurar med kvaliteer, året-runt öppet och 
nybyggnation. Med det som utgångspunkt har ideellt arbete sedan byggt upp den gamla kägelbanan igen 
där kloten åter rullar, den s.k Camitska parken fått en uppsnyggning, Heides kanal blivit synlig igen och 
sist men inte minst: kallbadhuset har rekonstruerats till hur det såg ut som nybyggt för drygt sjuttio år 
sedan. Arbetet med själva badet är dock inte slutfört och mycket återstår ännu att göra. 

Det ideella arbetet som fram till i dag utförts av Måns Ols rådet i samarbete med 
stadsutvecklingföreningen har alltid haft områdets historiska perspektiv för ögonen. Från platsens tidiga 
säte för dammvaktaren och gruvarbetarbosättningar öwr till Utvärdshusets och badkulturens betydelse 
för rekreation och nöjesliv. Inte minst kopplingen till silvergruvan är viktig: dammsystem med kanaler, 

gamla gruvbrytningar från tiden innan storgruveområdet och gruvarbetarprofiler som bott och på 

platsen. 

Nu föreslår undertecknad att vi går vidare genom den nya föreningen MånsOls Sällskapet, som föreslås 
bildas av Christer Ekman, Sala Stadsutvecklingsförening, Sala Silvergruva AB, Måns Ols Utvärdshus 
och Sala Kommun. Dessa aktörer tillsammans med näringslivet bildar en förening med tyngd, kunskap 
och entrepernöranda som kan främja den goda utvecklingen vid Måns Ols området- till gästers och 
turisternas fromma. 

Föreningens betydelse blir, som framgår av stadgarna, att med insamlade medel bevara områdets 
naturvärden och främja friluftsliv, kultur och turism. Lyfta fram de historiska värdena och peka på 
kopplingen till Sala silvergruva samt marknadsföra området, allt i samarbete mellan näringsliv, föreningar 
och Sala Kommun. Med dessa deltagare och intentioner finns förutsättningarna atr den framtida 
utvecklingen vid Måns Ols vilar i trygga händer. 

Christer Ekman 
070-540 50 30 
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SALA KOMMUN . 
Kommunstyrelsens förvaltning 

STADQAR Ink. 2012 ·12-12 
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för l 

Måns Olssällskapet 



Stadgar för 

MånsOls Sällskapet i Sala 

"Utveckla, förbättra, vårda" 

Antagna vid undertecknandet av stadgarna den xxxx 2012. 

§l 

Denna förening, vars namn är Måns Ols Sällskapet, är bildat av Christer Ekman, Sala 

Stadsutvecklings förening, Sala Silvergruva AB, Måns-Ols Utvärdshus samt Sala 

kommun. Föreningsbildarna arbetar tillsammans för att tillsätta övriga styrelseplatser 

enligt§ 7, samt fastställer gemensamt förslaget till förenings stadgar. Detta innebär att 

tillägg och ändringar kan ske i detta grundförslag. 

§2 
Föreningens ändamål är 

med insamlade medel som grund verka för att bevara Måns Ols naturvärden, 

landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation, 

verksamheter som finns i området, turism samt områdets historiska värden kopplat 

till Sala Silvergruva. Aktivt arbeta för att marknadsföra området. Stärka och 

vidareutveckla samarbetet mellan det privata näringslivet, ideella föreningar andra 

intresseorganisationer tillsammans med Sala kommun. Föreningen skall vara 

partipoliskt obunden. 



§3 

Föreningens tillgångar består dels av sponsor intäkter från bl. a. kallbadhuset, reklam och 

sponsorintäkter som eventuellt kan tillkomma i området. Tillgångar kan även bestå av 

gåvor som föreningen förvaltar över samt övriga arrangemang och aktiviteter som är 

inkomstbringande, från Måns Ols Sällskapets vänförening samt medel som föreningen 

tillskjutit vid förenings bildningen. Kapitalet har fastställts till??????:- som ett första l 
förenings kapital. 

Vänavgifterna förslås som en årlig avgift enligt följande och kan förändras efter 

årsmötesbeslut: 375:- familj, 300:- enskild person samt 700:- för juridisk person. 

Föreningen är öppen för alla som delar föreningens syften och mål. 

Medlemskap upphör vid kalenderårets utgång eller när medlem begär utträde. 

Styrelsen arbetar ideellt och kostnader för verksamheten finansieras med insamlade 

medel. 

§4 
Föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av minst 5 och högst 

9 ledamöter. En av dessa ledamöter ska representeras av Sala kommun samt ersättare för 

denne. Suppleanter ska vara minst 2 st och högst 4 st. 

Styrelsen utser bland ledamöterna ett arbetsutskott bestående av ordförande samt två 

ledamöter. 

§5 
Styrelsen fastställer arbetsordning och riktlinjer för verksamheten inklusive användning 

av medel som föreningen förfogar över. 

Föreningen tecknas av den eller dem som styrelsen utser. 

§6 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller sekreterare så ofta som 

omständigheterna därtill föranleder, dock minst två gånger varje år. Ordförande svarar 

för att kallelsen sänds ut minst två veckor före aktuellt möte. 

Styrelsen är beslutsför då en majoritet av ledamöterna är närvarande. Som beslut gäller 

den mening om vilken de flesta röstande enat sig och vid lika röstetal, den mening som 

biträdes av ordföranden. 



Om styrelseledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 

delta i ett sammanträde, kan suppleant ersätta i ledamotens ställe. 

Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. 

§7 
Styrelsen skall årligen före den l april påföljande år avge bokslut med vinst och 

förlusträkning och balansräkning samt övriga erforderliga handlingar över föreningens 

verksamhet under verksamhetsåret. 

§8 

Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer som utses för ett 

år i sänder. Två revisorssuppleanter skall utses. 

§9 

Ändring av stadgarna får inte innebära att denna paragraf eller att föreningen erhåller 

annat ändamål än som anges i § 2. 

§ 10 

Vi en eventuell upplösning av föreningen tillfaller eventuella tillgångar Sala Kommun, 

att användas i arbetet för Måns Ols området enligt föreningens syften i dessa stagar. 

2012-06..0 l 

Måns Ols Sällskapet 

Box 203, 733 23 Sala 


