
Protokoll fört vid ordinarie bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs Byamän
den 23 mars 2010

§1
Bystämman öppnades av  Jussi Kuismin som också valdes till mötesordförande. 
Till mötessekreterare valdes Margareta Lind.

§2
Till justeringsmän valdes Britta Nordström och Krister Norrgård.

§3
Stämman förklarades stadgeenligt utlyst.

§4
Föredragslistan godkändes.

§5
Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

§6
Kassarapporten redovisades och godkändes.

§7
Revisionsberättelsen upplästes.

§8
Stämman beviljade styrelsen full ansvarsfrihet.

§9
Bestämdes att bypengen för 2010 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 2010 redovisades.  Den antogs av stämman.

§11
Val av styrelse:
Till ordförande på ett år valdes Jussi Kuismin.
Gunilla Björk,  Margareta Lind och Kerstin Grahn valdes på två år. Fyllnadsval på 1 år gjordes på Owe
Danielsson som kassör istället för Lena Norrgård som avsagt sig. 
Tord Khans och Arne Halvars är kvarstående
Till suppleant omvaldes på två år Erika Johansson 
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 Henry Dahlberg.

§14
I valberedningen omvaldes Margit Erkers, Torsten Vigström och Arne Pers.                                  
§15.



Stadgeändringar:
§ 3 om medlemskap ska vi göra ett nytt förslag till nästa bystämma för att ev. ändra den paragrafen. 
§ 5 ska ändras till att byuppsyningsmannen och ordföranden är samma person.

§16.
Beslöts att majstångsresningen som vanligt äger rum på midsommardagen kl. 18.00. Klädningen sker
kl.11.00 samma dag. Lövanskaffare är Urban Nordström och Kenneth Karlsson
.                                                                                                                
Beslöts att städa längs vägarna i början av maj.
En del av byns anslagstavlor är ofta fulla av gammal information. Bestämdes att de som går förbi tavlor
som behöver rensas får gärna hjälpa till med detta.
I Hjortnäs behövs det någon som ansvarar för byns adventsgran och belysning. Styrelsen får försöka att
hitta någon lämplig person till detta.
Den gamla belysningen är sedan något år försvunnen, det vore trevligt om någon har tips så att den går
att hitta.
I byarna behövs också någon som ansvarar för att bänkarna längs vägarna kommer ut och in. Styrelsen
ska fråga Ingvar Nordström om han vill ta på sig detta.
Ordförande redogjorde vad som är på gång att göras i bystugan:
Montera in en värmekabel i vatten ledningen
Ny avstängningskran ute för vattnet 
Kontrollera avloppet på toaletterna (dålig lukt)
Ny ytterdörr
Förhoppningsvis en ny entré så småningom

§17.
Stämman avslutades. Nästa stämma kommer att äga rum före maj månads  utgång 2011.

Dag som ovan Margareta Lind

-----------------------------------------
Justeras:
 Britta Nordström                                  Krister Norrgård                   

------------------------------------------       ---------------------------------------------


