
Protokoll fört vid ordinarie bystämma med Hjortnäs och Sunnanängs Byamän torsdagen den 21
mars 2019 kl. 18.30

§ 1.
Bystämman öppnades. 14 personer deltog, Jussi Kuismin, Hasse Jonsson,
Harald Troive, Agneta Kallur, Ingrid Rönnblad, Olle Calles, P-O Blomberg, Margareta
Lind, Karin Nordström, Per Thiger, Agneta Lindé, Urban Nordström, Evert Eriksson
och Hans Boberg.

Jussi Kuismin valdes till mötesordförande.

§ 2.
Margareta Lind valdes till mötessekreterare.

§ 3.
Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Agneta Lindé och Harald Troive.

§ 4.
Stämman förklarades stadgeenligt utlyst.

§ 5.
Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

§6.
Kassarapporten redovisades och godkändes.

§ 7.
Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

§ 8.
Stämman beviljade avgående styrelsen full ansvarsfrihet.

§ 9.

Bestämdes att bypengen för 2019 ska vara 500 kr/ hushåll.

Hyrorna bestämdes att 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 1 000 kr
Uthyrning kommersiellt och övrigt 1 200 kr
Bord / st 50 kr
Stol /st 5 kr

Budgeten presenterades och godkändes.

§ 10.
Val av styrelse:

a) Till ordförande på ett år valdes Lars Enlund

b) Ledamöter i tur att avgå är Björn Näslund, Kicka Johansson, Owe
Danielsson och Lars Enlund.
Björn Näslund, Kicka Johansson och Owe Danielsson omvaldes på två år.



Per Thiger nyvaldes som ledamot på två år.

Kvarsittande är Olle Calles, Margareta Lind, Per Olov Blomberg och Hasse Jonsson .

§ 11.
Som bystugeföreståndare nyvaldes Kerstin Hedman och Ilkka Pärni.

§ 12.
a) Till revisorer omvaldes Lars Örbrink och Hans Boberg, båda är valda på 1 år.

§ 13.
b) Till revisorssuppleant omvaldes Henry Dahlberg på 1 år.

§ 14.
Valberedningen har bestått av Torsten Vigström och Agneta Kallur. Agneta Kallur kan tänka sig att
sitta kvar om hon får hjälp av ytterligare två personer. Styrelsen fick i uppdrag att hitta dessa två i
valberedningen.

§ 15.
Övriga frågor:

Beslöts att majstångsresningen som vanligt äger rum på midsommardagen kl 18.00. Klädningen sker
kl.11.00 samma dag. Urban lovar att ställa upp med traktor och vagn till lövet bara några andra hugger
och lastar lövet.
I år är det Karin Anngård som håller talet.

Ordföranden informerar att Byamännen i augusti ska ordna mallresning för Elisabeth Institoris och
Björn Danielsson.

Förslag har uppkommit att en del föreningar i byn kanske skulle kunna slås samman. Byamännen får i
uppdrag att ordna ett möte med dessa föreningar för att se om något intresse och möjlighet finns.

§ 16.
Nästa stämma kommer att äga rum före maj månads utgång 2020.

§ 17.
Stämman avslutas.

Dag som ovan

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

Margareta Lind Jussi Kuismin

Justeras:

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

Agneta Lindé Harald Troive


