
Protokoll fört vid ordinarie bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs Byamän den 26 mars 2014 
 

   § 1. 
Bystämman öppnades. 17 personer deltog. 
 
   § 2. 
Jussi Kuismin valdes till mötesordförande och Margareta Lind valdes till mötes- 
sekreterare. 
 

§ 3. 
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Elisabeth Institoris och Karin Nordström. 
 

§ 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. 
En budget för 2014 redovisades. Den antogs av stämman. 
 
   § 10 
Bestämdes att bypengen för 2014 ska var oförändrat 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) Gunilla Björk, Kerstin Grahn och Margareta Lind omvaldes på två år som ledamöter 
och Ewa Jansson nyvaldes på två år som ledamot.  
 
Kvarsittande är Björn Näslund, Kicka Johansson, Owe Danielsson och Lars Enlund  
 

§ 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. 
I valberedningen omvaldes Torsten Vigström och Agneta Kallur.  
             
   § 15. 
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 
Ann Åkerström som håller talet. 
 
   b) 
Förslag fanns att ta bort den fasta telefonen i bystugan då den används lite och kostar mycket pengar. 
Majoriteten ville dock att telefonen skulle bli kvar, vilket också bestämdes. 
 
   c) 
Wasasalens avlopp har nu krånglat sedan augusti. Konstaterat är att infiltrationen är slut och därför 
föreslår styrelsen att försöka koppla in kommunalt avlopp. Mötet beslöt att styrelsen får i uppdrag att 
dra in kommunalt avlopp. Styrelsen får försöka att förhandla med grannar, Dala Vatten och Solby 
Maskin för att få bästa och billigaste resultat. 
 
   d) 
Sigge Redhe föreslog att slå i hop Hjortnäs Kamratförening och Byamännen för att få bättre likviditet. 
Styrelsen fick i uppdrag att ta upp förslaget med Hjortnäs Kamratförenings styrelse. 
 
   § 16. 
Stämman avslutades. Nästa stämma kommer att äga rum före maj månads utgång 2015. 
 
Dag som ovan 
 
 
-----------------------------------------       -------------------------------------------- 
 
Margareta Lind        Jussi Kuismin 
 
Justeras: 
                          

 
 

------------------------------------------       --------------------------------------------- 
Elisabeth Institoris         Karin Nordström 


