
Protokoll fört vid ordinarie stämma med Styrsjöbo byförenine 1416 -t5

Ordförande Mats Fogelström öppnade mötet och hälsade de närvarande

välkomna.

En tyst minut hölls för de under året bortgångna Erik Lång, lris Nyberg och Lollo

Lantz.

51. Till ordförande för stämman valdes Mats Fogelström.

52. Till sekreterare valdes Bittan Norman.

53. Stämman ansågs vara korrekt utlyst.

$4. Den föreslagna dagordningen godkändes, men kompletterades med en

övrig fråga angående vem som är väghållare i övre delen av byn.

55. Tilljusteringsmän valdes Mats Fogelström och Claes Tingvall.

56. Verksamhetsberättelsen för 2Ot4-2015 godkändes, med tillägget att Lollo

Lantz avlidit under året.

57. Kassör Christina Wilhelmsson redogjorde för föreningens ekonomi.

$8. Revisionsrapport angavs av Robin Lagerqvist som yrkade på ansvarsfrihet.

Sg. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2Ot4-
2015.

510. 5tämman beslutade i enighet med propositionen angående

styre lsea rvode n; ordföra nde, ka ssör, sekretera re, bystugevä rd sa mt
hemsideansvarig erhåller ett årligt arvode om 999:- . övriga ordinarie
styrelseledamöter erhåller ett årligt arvode om 333:-. Arvodet utbetalas efter
avslutat verksa m hetså r.

511. Till ordförande valdes Per-Arne Äberg (2 är), kassör Christina Wilhelmsson
(2 ärl, ordinarie ledamöter Mats Fogelström (1 år) och Madeleine Ätrtstedt 1Z

år). Kvarstår gör Björn Lagerqvist (1 år) och Carl Eliasson (1 år).

St2. Till revisorer omvaldes Robin Lagerqvist och Svein-Johan Nielsen.

913. Till valberedning valdes Ewa Fogelström och Lars Henning.



514. Frågan om vilka som ska ingå ifest- och trivselkommittdn bordlades pga

vikande intresse. Förfrågan ska bl a läggas ut på byns facebooksida.

S15. Till bystugevärdar valdes Rolf och Magrareta Liss. Båda på 1 år.

S15. Ordförande redogjorde för styrelsens förslag gällande verksamhetsåret

2015-20L6:

Akustikförbättrande åtgärder i bystugan.

Målning av bystugan 22-27/6.

Arbetsdag/städdag 28/ 6.

Kommu na lt vatten/avlopp.

Fiberbaserat bredband i byn? (Bjuda in kommunens bredbandssamordare?)

$17. lnga motioner har inkommit till styrelsen.

518. Stämman beslutade om att den frivilliga avgiften per fastighet fortsatt är

500:-. Det är en rekommenderad avgift, men var och en avgör själv hur stor
summan ska vara.

S19. Övriga ärenden:

Claes Tingvall lyfte frågan om vem som äger vägarna i övre delen av byn. Vem

är väghållare? Vem äger tillståndet att göra åtgärder? Claes fick stämmans

uppdrag att undersöka detta och att sedan rapportera till styrelsen.

Gunnar Stenberg lyfte frågan angående vattenståndet i byn, vilket är alldeles
för högt just nu. Niclas Wiklund informerade från

Styrsjöbo/Åke rsboda rnalH ed ens vatte n regleri ngsgru pp.

Rickard Holmqvist informerade om att årets spelmansstämma är inställd, men

att de återkommer ijuli nästa år.

Rose-Marie Lagerqvist frågade om det ska köpas in nån ny kamin till bystugan.

Styrelsen tar med sig det i agendan.

Ordförande hälsade det nyinflyttade paret Anders och Louise Thorndal från

Strängnäs välkomna till byn. Även Sara och Magnus Skärström är nyinflyttade,
men var ej närvarande vid stämman.

520 Ordförande avtackade Bittan Norman med blommor.



Per-Arne tackade för förtroendet att bli vald till ny ordförande.

Tillträdande ordförande avtackade Ewa Fogelström i festkommittdn, N iclas

Wiklund som bystugevärd, samt Mats Fogelström som ordförande.

521. Tillträdande ordförande tackade alla närvarande och avslutade därefter

stämman.

Sekreterare:

Bittan Norman


