
Protokoll fört vid ordinarie bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs Byamän den 16 mars 2016

§ 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 Karin Nordström och Urban Nordström.

§ 4.
Stämman förklarades stadgeenligt utlyst.

§ 5.
Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

§6.
Kassarapporten redovisades och godkändes.

§ 7.
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 8.
Stämman beviljade styrelsen full ansvarsfrihet.

§ 9.
Budgeten presenterades.

Bestämdes att bypengen för 2016 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
Uthyrning övrigt 1200 kr
Bord / st 50 kr
Stol /st 5 kr

§ 10.
Val av styrelse:

a) Till ordförande på ett år omvaldes Jussi Kuismin.

b) I tur att avgå är Gunilla Björk, Kerstin Grahn, Margareta Lind och Ewa Jansson.
Kerstin Grahn och Margareta Lind omvaldes på två år och nyval på Per Olov Blomberg
och Hasse Jonsson på två år.

Kvarsittande är Björn Näslund, Kicka Johansson, Owe Danielsson och Lars Enlund.



§ 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 Urban Nordström och Kenneth Karlsson. I år är det Henry
Dahlberg som håller talet.
Vid Näsbacken behövs köpas en ny majstång då den gamla blåst av. Håkan Sefastsson lovar att
sponsra denna.
Förfrågan fanns om det finns någon försäkring som täcker om något skulle hända vid
majstångsresningen. Styrelsen trodde det men ska kolla upp detta.

b)
Styrelsen fick i uppdrag att göra en verksamhetsplan.

c)
Jussi informerade om att gatubelysningen nu lyser med ledlampor.

§ 15.
Nästa stämma kommer att äga rum före maj månads utgång 2017.

§ 16.
Stämman avslutas.

Dag som ovan

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

Margareta Lind Jussi Kuismin

Justeras:

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


