
Protokoll fört vid ordinarie bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs Byamän den 19 mars 2009

§ 1
Bystämman öppnades av Leif Backlund som också valdes till mötesordförande. 
Till mötessekreterare valdes Margareta Lind.

§ 2
Till justeringsmän valdes Henry Dahlberg och Ejnar Andersson.

§ 3
Stämman förklarades stadgeenligt utlyst.

§ 4              
Föredragslistan godkändes.

§ 5
Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 6                 
Kassarapporten redovisades och godkändes. Revisorn ansåg dock att styrelsen skulle omdisponera en del konton för att få
högre ränta.

§ 7
Revisionsberättelsen upplästes.

§ 8
Stämman beviljade styrelsen full ansvarsfrihet.

§ 9
Bestämdes att bypengen för 2008 ska vara oförändrad 200 kr.
Hyrorna bestämdes:
Mindre än 4 tim dagtid. (ex barnkalas.)                                            100 kr
Bybor (fast- och fritidsboende) som betalt bypeng                            200 kr
Bybor (fast- och fritidsboende) som ej betalt bypeng och utsocknes   700 kr
Kommersiellt bruk                                                                       1000 kr
Bord / st                                                                                        20 kr
Stol  /st                                                                                           2 kr

§ 10
En budget för 2009 redovisades.  Den antogs av stämman.

§ 11
Val av styrelse:

1. Till ordförande på ett år valdes Jussi Kuismin.
2.  Till ledamöter på två år omvaldes Gunilla Björk,  Margareta Lind och Kerstin Grahn
3. Lena Norrgård, Tord Khans och Arne Halvars är kvarstående.
4. Till suppleant omvaldes Erika Karlsson på två år.
5. Kicka Johansson är kvarstående suppleant.

§ 12
Som bystugeföreståndare valdes Kerstin Grahn.

§ 13
a)  Till revisorer omvaldes Sigge Redhe och Lars Öhrbrink.
b)  Till revisorssuppleant omvaldes Per Thiger.

 § 14
 Som  byuppsyningsman valdes Jussi Kuismin.

§ 15
I valberedningen omvaldes Margit Erkers, Torsten Vigström och Arne Pers.                   

§ 16                
Beslöts att majstångsresningen som vanligt äger rum på midsommardagen kl. 18.00. Klädningen sker kl.11.00 samma dag. 
Lövanskaffare är HolErik, LarsErik Eriksson och Ove Danielsson.

 § 17
Övriga frågor:
Förslag fanns från styrelsen att göra en samordnad städning längs vägarna i byn när snön försvunnit och innan gräset börjat
växa. Styrelsen fick i uppdrag att ordna detta.



Beslöts att vid insamling till minnesfonder skall den rekommenderade gåvan vara 50 kr istället för 25 kr för familj,
ensamstående rekommenderas 25 kr. Detta är dock bara en rekommendation så det är valfritt hur mycket var och en vill ge.

Vi förra årets bystämma kom på förslag att Byamännen skulle byta namn, dels för att det var för mycket män med i namnet
och för att folk blandade ihop olika föreningar. Styrelsen fick i uppdrag att utreda detta. Styrelsen föreslog att namnet skulle
behållas då det blev dyrt att ändra namn och att namnet är ett gammalt bra namn. Stämman beslutade enligt styrelsens
förslag.

Förslag uppkom på årets bystämma att föreningarna skulle ha var sin färg på affischerna så att de olika föreningarna skulle
vara lättare att hålla isär.

Rune Back meddelade att han gjort en låda som han satt på utsidan på bystugan. Där skall flaggan till Wasasalen kunna
läggas om någon tar ner denna som ej har tillgång till nyckel.

Idrottsföreningen hade en fråga om vem som äger kyrkbåtarna Grannlåten och Sunnanvind. Frågan har varit uppe förut men
ingen vet riktigt. Forskningarna får fortsätta. 
Erik Åkerström informerade att båthuset vi bryggan är skänkt av Kers Anna. Båthuset förlängdes sedan för att passa
kyrkbåten, detta gjordes av Johan Britz och Erik Åkerström.

En fråga kom upp om vilket elavtal som Wasasalen har. Tidigare har Urban Nordström tillfrågats då han är insatt i detta.
Styrelsen får i uppdrag att kontrollera detta igen så att vi har det bästa avtalet.

§ 18.
Stämman avslutades. Nästa stämma kommer att äga rum före maj månads utgång 2010.

Dag som ovan Margareta Lind

 

-----------------------------------------
Justeras:

 Henry Dahlberg                            Ejnar Andersson
 


