
Protokoll fört vid ordinarie bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs Byamän den 21
mars 2012

1.
Bystämman öppnades. 16 personer deltog.

2.
Jussi Kuismin valdes till mötesordförande och Margareta Lind valdes till mötessekreterare.

3.
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Lars Öhrbrink och Sigge Redhe.

4.
Stämman förklarades stadgeenligt utlyst och föredragslistan godkändes.

5.
Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

6.
Kassarapporten redovisades och godkändes.

7.
Revisionsberättelsen upplästes. En åsikt från revisorerna var att bystugan ska värderas och tas
upp som en tillgång i kassarapporten.

8.
Stämman beviljade styrelsen full ansvarsfrihet.

9.
En budget för 2012 redovisades. Den antogs av stämman.

Bestämdes att bypengen för 2012 ska vara oförändrad 200 kr.

Hyrorna bestämdes:
Mindre än 4 tim dagtid. (ex barnkalas.) 150 kr
Bybor (fast- och fritidsboende) som betalt bypeng 300 kr
Bybor (fast- och fritidsboende) som ej betalt bypeng och utsocknes 1 000 kr
Kommersiellt bruk 1 200 kr
Bord / st 30 kr
Stol /st 5 kr

10.
Val av styrelse:

a)Till ordförande på ett år omvaldes Jussi Kuismin.

b)Gunilla Björk, Kerstin Grahn och Margareta Lind omvaldes på två år som
ledamöter. Kvarsittande är Björn Näslund, Arne Halvars och Owe Danielsson

c)Till suppleant omvaldes på två år Johan Anngård.
Kvarsittande är Kicka Johansson.

11.
Som bystugeföreståndare omvaldes Kerstin Grahn.
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12.

a) Till revisorer omvaldes Sigge Redhe och Lars Öhrbrink.
b) Till revisorssuppleant omvaldes Henry Dahlberg.

13.
Beslöts att byuppsyningsmannen ska vara densamma som ordförande.

14.
I valberedningen omvaldes Torsten Vigström, Agneta Kallur och Lisa Skarnfeldt.

15.
a)

Beslöts att majstångsresningen som vanligt äger rum på midsommardagen
kl. 18.00. Klädningen sker kl.11.00 samma dag. Lövanskaffare är förslagsvis Urban
Nordström och Kenneth Karlsson. I år är det Mi Åkerström som håller talet.

b)
Taket på bystugan är dåligt och oisolerat. Detta beräknas kosta ca 400 000 kr.
Flera företag ska nu lämna in offerter på detta. För att finansiera detta så kan man få en del
pengar av boverket och kommunen. Innan ev. reparation ska igångsättas ska ett extramöte äga
rum för att bestämma detta. Förslag fanns också att låna pengar från Samfällighetsföreningen.

c)
Ett gruslass har nu tippats i diket söder om Wasasalen, så nu går det att parkera där också.
Norra parkeringen har ju nyttjats av elverket under snart ett år så att Wasasalens besökare har
haft svårt att parkera där. Mötet önskade att Elverket skulle kunna hjälpa till att dika då de har
förstört diket vid parkeringen.

d)
Styrelsen ansåg att en stadgeändring ska göras så att inga suppleanter ska finnas i styrelsen
utan alla ska vara ordinarie ledamöter. Styrelsen ville också ha en stadgeändring på att det ska
vara 6 – 8 ledamöter i styrelsen. Efter en del diskussioner beslöt mötet detta.
För tre år sedan bestämdes på årsmötet att byuppsyningsmannen ska vara samma som
ordförande. Detta skulle ha tagits upp på följande årsmöte för att en stadgeändring skulle
kunna gjorts men föll i glömska. Detta årsmöte beslöt nu i stället att byuppsyningsmannen ska
vara densamma som ordförande och i och med detta är nu stadgeändring gjord. Det
konstaterades att byuppsyningsmannen roll var att ha kontakt med kommunen.

e)
Planer har funnits en längre tid att bygga om scenen så att borden ska kunna förvaras
därunder. Årsmötet undrade om det fanns några frivilliga som kunde hjälpa till med detta.
Ingen röst hördes.

f)
Planer finns att skapa en byalmanacka för 2013 till försäljning och få in pengar till bystugan.
Kort ska tas på olika evenemang i byarna och en liten information ska göras vid varje månad
om vad som inträffar då, tex. Lucia, firigubbar, julgranar, majstångsresning m.m.
Vid denna punkt togs också upp att firigubbarna önskade gå runt i gårdarna på helger när det
var ljust och inte sena kvällar. Det är för det mesta små barn som går firigubbar. Därför
önskar de byta dag om inte Andersdagen är på en helg.
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g)

Information om att Byamännen har skickat in ett förslag till kommunens översiktsplan.
Bestämdes att styrelsen ska skicka in en skrivelse till kommunen och berätta om att vi inte är
nöjda med förfarandet med översiktsplanen.

h)
Beslöts att den fasta telefonen ska vara kvar ett år till.

i)
Ordförande berättade att byamännen emottagit ett Kulturstipendium från Leksands Kommun
på 5 000 kr.

16.
Stämman avslutades. Nästa stämma kommer att äga rum före maj månads utgång 2013.

Dag som ovan

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

Margareta Lind Jussi Kuismin

Justeras:

------------------------------------------ ---------------------------------------------
Lars Öhrbrink Sigge Redhe


