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Protokoll fört vid ordinarie stämma för Styrsjöbo byförening
7 augusti 2021

Då många kommit till stämman (drygt 30 personer), och med hänsyn till pandemin, frågade Per
Arne Åberg om stämmans deltagare önskade hålla mötet utomhus. Medlemmarna valde att hålla
stämman inomhus (med lämpliga avstånd).
Innan mötet formellt inleddes önskade byföreningens ordförande alla välkomna och utlyste en tyst
minut för Inger Tingvall (död 2020), Gunnar Stenberg (död 2020) och Inger Karlén, född Åkerlund
(död 2021) som avlidit sedan förra stämman 2019.
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Till ordförande för stämman valdes Per Arne Åberg.

2

Till sekreterare för stämman valdes Claes Tingvall.

3

Kallelse till stämman har skett genom mejl, hemsida och facebook. Konstaterades att detta
inte är helt i linje med stadgarna men förfarandet godkändes (Anm. vid kontroll efter mötet
har dock konstaterats att förfarandet är i enlighet med stadgarna).

4

Dagordningen godkändes.

5

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Madeleine Åhlstedt.

6

Verksamhetsberättelse har skickats ut för 2019/2020 respektive 2020/2021.

7

Bokslut för både 2019/2020 och 2020/2021 har skickats ut. Kassan innehåller ca 56 000
kronor.

8

Revisorernas rapporter innehåller inga avvikelser och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen
för både 2019/2020 och 2020/2021.

9

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för bägge åren.

10

Enbart arvoden för bystuge-värdar och hemsides-ansvarig har utbetalats för 2019/2020 och
föreslogs även för 2020/2021, vilket godkändes.

11

Per Arne Åberg (ordförande) omvaldes för ett år. Madeleine Åhlstedt (vice ordförande) och
Christina Wilhelmsson (kassör) omvaldes för två år. Claes Tingvall (sekreterare) omvaldes
för ett år. Till nya ledamöter valdes Ulrika Hermansson (2 år) och Nina Lehtonen (1 år).

12

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

13

Till trivselkommitté valdes Rikard och Elin Forsberg (bägge omval för ett år), Magnus
och Sara Skärström (bägge omval för ett år).

14

Till bystuge-värdar valdes Rikard och Elin Forsberg för ett år.

15

Till valberedning valdes Tom Månsson och Per-Arne Stenback för ett år.

17

Styrelsens och trivselkommitténs förslag för verksamhetsåret 2021/2022

- Arbets- och städdag 25 september 2021

- Styrsjöbodagen2022
- Arbets- och städdag i maj2022

- Majstångsresning 2022
- Aktiviteter i Bystugan, ex hockeykvällar

17

Beslutades att den frivilliga avgiften till Byforeningen är oförändrat 500 kronor per fastighet.
Påminnelse om inbetalning sänds via e-post .

18

Övriga ärenden
Per Arne AOerg påpekade att frågan om vattenregleringen i Styrsjön från byns sida sköts
av Tom Månsson på uppdrag av styrelsen, och gör detta på ett utmärkt sätt. Regleringen
styrs av en skriftlig överenskommelse mellan byarna runt Styrsjön. Denna finns på byns
hemsida.
Frågan om de enskilda vägarna kommer att tas upp på vägföreningens planerade
årsstämma i april2022. Stämman enades om att högst 20 km/t är en lämplig hastighet på
de icke belagda vägarna i byn.

Ordföranden tackade och gav blommor till Rolf Bjermo och Margareta Liss för arbetet som
bystuge-värdar under många år. Ordföranden avtackade också Björn Lagerqvist för hans
långa styrelsearbete. Ordföranden önskade Daniel och Emma Renklint, välkomna till byn
med boken om Styrsjöbo.
Lars Östberg tackades for gräsklippning.
Till sist tackade ordföranden för en bra stämma.
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