Protokoll fört vid ordinarie stämma för Styrsjöbo byförening 18 juni 2017

lnnan mötet formellt inleddes önskade byföreningens ordförande alla välkomna och utlyste en tyst
minut för Kerstin Ogander och Margareta Österlund som avlidit sedan förra stämman.
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Till ordförande för stämman valdes Per Arne Aberg. Per Arne konstaterade att stämman
var ovanligt välbesökt, med 50 personer.
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Til sekreterare för stämman valdes Claes Tingvall
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Dagordningen godkändes

Kallelse till stämman gick ut den 22 maj och @t konstaterades att detta skett på ett korrekt
sätt.

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Helene Häljebo

Verksamhetsberättelse har skickats ut tidigare, men ordförande påpekade att en delfrågor
återkommer i stämmans dagordning. Dit hör frågan om enskilda vägar. Frågan om
vattenreglering av Styrsjön är inne i ett avgörande skede i och med att byarna Styrsjöbo,
Heden och Akersbodarna samt jordägarföreningen i Heden nu ingår ett samarbetsavtal
angående hur vattennivån ska hållas på ett i förväg bestämt sätt. Underskrifter av samtliga
förväntas inom kort.
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Byns kassör, Christina Wilhelmsson, informerade om det ekonomiska läget. Dagens saldo
är 66.658 kronor. 39 050 kronor har kommit in som frivillig avgift under verksamhetsåret.
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Revisorerna redogjorde för sina iakttagelser, och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
Föreslagen stadgeändring antogs för andra gången, och har därmed giltighet nu.

Arvodena för ordförande, kassör, sekreterare, hemsidesansvarig och bystugevärd (vardera
999 kr) och övriga styrelsemedlemmar (vardera 333 kronor) bibehålls

12

Till ordförande for styrelsen valdes Per Arne Aberg för två år (omval). Till vice ordförande
för två år valdes Madeleine Ahlstedt för två år (omval). Till kassör valdes Christina
Wilhelmsson för två år (omval). Björn Lagerqvist, Claes Tingvall och Knutte Nesset kvarstår
ytterligare ett år (i och med dagens stadgeändring är Claes Tingvall och Knutte Nesset
ordinarie ledamöter istäl let för adj ungerade).

13

Till revisorer valdes Robin Lagerqvist och Svein Nilsen för ett år (omval). Mattias Heineman
valdes till suppleant för ett år (nyval)

14

Till valberedning valdes Kristina Lindbom och Lars Östberg för ett år (nyval)

15

Tilltrivselkommittö valdes Helene Häljebo (omval), Karin Liss (omval), Rikard Forsberg
(nyval) och Elin Nilsson (nyval), samtliga för ett år. Helene Häljebo är sammankallande.
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Till bystugevärdar valdes Margareta Liss och Rolf Bjermo för ett år. Bägge är omval.
Representant i Styrsjöns vattenregleringsgrupp utses från och med nu av styrelsen.
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Styrelsens förslag för verksamhetsåret 2017 I 18
- Arbets och städdag i september
- Arbetsgruppen för renovering och uppmärkning av gamla promenadvägar, Per Akerlund

och Lars Östberg berättade om sitt arbete så här långt. Kartor, uppmärkning och provgång
har skett.

- Utarbetande av förslag till väghållningsorganisation/vägsamfällighet har inletts med
faktasamling och bevakning. Claes Tingvall redogjorde kort för läget i frågan. Stämman
godtog att styrelsen tills vidare ansvarar för att följa frågan i relation till Leksands kommun.
- Stämman beslutade att en vassröjare med eventuella tillbehör får inköpas av styrelsen.
Kostnaden beräknas till ca 25.000 kronor.
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Trivselkommittön redogjorde för sina planer under kommande verksamhetsår.

- Mas och kulla kväll 3 augusti
-

Styrsjöbodagen

- Majstångsresning
-

Aktiviteter i Bystugan
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Beslutades att den frivilliga avgiften till Byföreningen är oförändrat 500 kronor per fastighet
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Övriga ärenden

-

Till årets stämma har inlämnats en motion, angående täckning av driftskostnader för
spårdragare (på isen). Stämman beslutade att tillstyrka motionen, och överlåter åt styrelsen
att bestämma omfattning och nivå.

- Nyinflyttade i byn (i år sex fastigheter)

välkomnades med bok och karta samt applåd

- På fråga om information

om byn på nätet påmindes dels om byns hemsida, dels om att
det finns en öppen facebook-sida.

-

Ordföranden tackade alla som lämnat trivselkommittön med blommor.

Till sist tackade ordföranden för en bra stämma med väldigt god närvaro.

Sekreterare

Claes Tingvall
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Per Arne Aberg

