
Protokoll fört vid ordinarie bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs Byamän den 
11 mars 2015 

 
   § 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 Urban Nordström och Karin 
Nordström. 
 

§ 4. 
Stämman förklarades stadgeenligt utlyst. 
 

§ 5. 
Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes. 
 

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

§ 8. 
Stämman beviljade styrelsen full ansvarsfrihet. 
 
   § 9. 
Ingen budget redovisades för stämman då kassören ansåg det vara omöjligt att göra en 
sådan. Han ansåg att det är svårt att förutsäga utgifterna och inkomsterna. 
 
Bestämdes att bypengen för 2014 ska var oförändrat 300 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    1000 kr 
Kommersiellt bruk            1200 kr 
Bord / st                         50 kr 
Stol  /st                                                        10 kr 
  
 

§ 10. 



Val av styrelse: 
a) Till ordförande på ett år omvaldes Jussi Kuismin. 
 
b) Björn Näslund, Kicka Johansson, Owe Danielsson och Lars Enlund 
omvaldes som ledamöter på två år 
 
Kvarsittande är Gunilla Björk, Kerstin Grahn, Margareta Lind och Ewa 
Jansson  
 

§ 11. 
Som bystugeföreståndare omvaldes Kerstin Grahn. 
 
   § 12. 
a) Till revisorer omvaldes Lars Örbrink och Hans Boberg nyvaldes, båda är valda på 1 
år. 
b) Till revisorssuppleant omvaldes Henry Dahlberg på 1 år. 
 
   § 13. 
Valberedningens Torsten Vigström och Agneta Kallur omvaldes .  
             
   § 14. 
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 PerErik Eklund som håller talet. 
 
   b) 
Ordföranden informerade om avloppet i bystugan, avloppet som inte fungerar särskilt 
bra. Vi har därför föreslagit att försöka få in kommunalt avlopp då även många av 
grannarna runt om Wasasalen har utdömda avlopp. Vi har haft planer på att själva 
försöka att gräva in det kommunala avloppet men nu har vi fått bekräftat att det är bättre 
om Leksands Vatten gör det. Vi har också fått löfte av Leksands Vatten att de ska göra 
vad de kan för att börja gräva så fort som möjligt, förhoppningsvis till hösten. 
 
   c) 
Sigge Redhe hade vid förra årsmötet förslag på att sammanslå Hjortnäs Sunnanängs 
Byamän och Hjortnäs Kamratförening. Kamratföreningen är en ideell 
momsredovisningsskyldig förening och Byamännen är en ideell förening så där är ett 
problem. Det blir också svårt för en styrelse att mäkta med allt arbete som detta skulle 
innebära, det är bra att arbetsfördelningen sker i flera styrelser. 
 
   d) 
Lisa Skarnfeldt föreslog att det ska köpas in en hjärtstartare tillsammans med Hjortnäs 
Kamratförening. Detta är ett förslag som tidigare diskuterats på årsmöten. Vi hade då 



som nu svårt att lösa frågan var den ska förvaras. Finns den inne i bystugan kan den 
bara användas när det är någon aktivitet i bystugan och förvaras den utanför är det risk 
att den förstörs eller stjäls. Förslag fanns också att den ska hyras och inte köpas om vi 
ska ha någon. Lisa ska ta reda på mer information om hjärtstartare och sedan 
återkomma. 
 
   e) 
Hoff Sven Hedlund tog till orda och berömde Jussi Kuismins arbete med att på mailen 
informera vad som händer i byarna. Han tyckte det var så trevligt att få vara delaktig i 
byn trots att man inte alla gånger kan deltaga. Hoff Sven gav Jussi boken ”Göken gal 
och jorden gråter” som tack det utomordentliga arbetet. 
 
   f) 
Elisabeth Institoris efterlyste dans i bystugan för både gamla och unga. Jussi 
informerade att det finns en danspedagog boendes i byn så det skulle väl kunna ordnas. 
Vi får se vad som händer. 
 
   § 15. 
Stämman avslutades. Nästa stämma kommer att äga rum före maj månads utgång 2016. 
 
Dag som ovan 
 
 
-----------------------------------------       -------------------------------------------- 
 
Margareta Lind        Jussi Kuismin 
 
Justeras: 
                          

 
 

------------------------------------------       --------------------------------------------- 
Urban Nordström         Karin Nordström 


