
Protokoll fört vid ordinarie bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs Byamän den 19 
mars 2013 

 
   1. 
Bystämman öppnades. 18 personer deltog. 
 
   2. 
Jussi Kuismin valdes till mötesordförande och Margareta Lind valdes till mötes- 
sekreterare. 
 

3. 
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Tord Khans och Evert Eriksson. 
 

4. 
Stämman förklarades stadgeenligt utlyst och föredragslistan godkändes. 
 

5. 
Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes. 
 

6.  
Kassarapporten redovisades och godkändes.  
 
   7. 
Revisionsberättelsen upplästes.  
 

8. 
Stämman beviljade styrelsen full ansvarsfrihet. 
 
   9. 
På 2012s årsmöte beslöt stämman en stadgeändring om att styrelsen inte ska ha några 
suppleanter utan alla ska vara ordinarie och att styrelsen ska bestå av 6 eller 8 ledamöter plus 
ordföranden. För att få stadgeändringen godkänd krävs samma beslut 2 år i rad varför detta 
årsmöte också beslöt detsamma. 
 
   10. 
En budget för 2013 redovisades. Den antogs av stämman. 
 
Bestämdes att bypengen för 2013 ska höjas till 300 kr. 
 
Hyrorna bestämdes vara oförändrade: 
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   1000 kr 
Kommersiellt bruk             1200 kr 
Bord / st                        30 kr 
Stol  /st                                                       5 kr 
 

11. 
Val av styrelse: 

a) Till ordförande på ett år omvaldes Jussi Kuismin. 



 
b) Björn Näslund, Kicka Johansson och Owe Danielsson  
omvaldes på två år  som ledamöter och Lars Enlund nyvaldes på två år som 
ledamot.  
 
Kvarsittande är Gunilla Björk, Kerstin Grahn och Margareta Lind.  
Ett fyllnadsval gjordes då Johan Anngård avsagt sig men hade 1 år kvar av sin 
period. Ann-Louise Johansson valdes in i hans ställe på 1 år. 

 
12. 

Som bystugeföreståndare omvaldes Kerstin Grahn. 
 
   13. 
a)  Till revisorer omvaldes Sigge Redhe och Lars Örbrink på 1 år. 
b)  Till revisorssuppleant omvaldes Henry Dahlberg på 1 år. 
 
   14. 
Val av byuppsyningsman.  
En tidigare stadgeändring har gjorts med lydelsen att ordföranden ska vara byuppsyningsman 
så denna fråga behövde ej tas upp. 
 
   15. 
I valberedningen omvaldes Torsten Vigström och Agneta Kallur. Årsmötet kunde ej hitta 
ytterligare en frivillig representant till valberedningen varför valberedningen fick i uppdrag att 
hitta någon till uppgiften.  
             
   1. 
Övriga frågor: 
   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 Christer Swedu som håller talet. 
Jussi Kuismin har under många år varit majstångsresare men vill nu av hälsoskäl sluta. Det 
gäller då att hitta någon ersättare. Styrelsen är öppen för förslag. 
 
                                                                                                              
   b) 
I styrelsen har diskuterats att tillsammans med Hjortnäs Kamratförening hyra eller köpa en 
hjärtstartare. Mötet diskuterade problemet och kom fram till att det var bättre att satsa på 
hjärt- och lungräddningskurser istället. 
 
   c) 
Frågan om att reparera och bygga ut bystugan har under många år diskuterats. Taket är nu 
dåligt på bystugan och detta bör åtgärdas inom en snar framtid. Problemet är att om vi nu 
söker pengar från Boverket att reparera taket finns det sedan ingen chans att få pengar igen till 
att bygga ut. Därför är det bäst ekonomi att söka pengar från Boverket till både reparation och 
ombyggnad samtidigt. Vi har fått en kostnadsberäkning på detta för 2,5 miljoner och då ingår, 
reparation av taket, ny entré, större kök, nya toaletter, brandsäkert förråd och ett rum österut. 
 



50 % av kostnaden kan vi få av Boverket men resten måste betalas, frågan är om vi kan klara 
detta. Det kan även finnas andra pengar att söka och det finns företag som kan hjälpa till med 
detta. Kanske detta kan vara till hjälp. 
 
Mötet beslöt att fortsätta med planering av byggnation. Detta kan ha en positiv effekt, 
sammanhållningen kan bli bättre och de unga kan komma att bli mer intresserade. 
Det beslöts att en grupp ska bildas som tar tag i planering av byggnationen  
Och gruppen kallar sedan byarna till ett möte för information. 
 
   17. 
Stämman avslutades. Nästa stämma kommer att äga rum före maj månads utgång 2014. 
 
Dag som ovan 
 
 
-----------------------------------------       -------------------------------------------- 
 
Margareta Lind        Jussi Kuismin 
 
Justeras: 
                          

 
 

------------------------------------------       --------------------------------------------- 
Tord Khans         Evert Eriksson 


