
Protokoll
fört vid Styrsjöbo Byförenings bystämma
19 juni 2016 kl 13.00 i Bystugan

Stämman inleddes med en tyst minut för de bybor som avlidit under året:
Barbro Back

Tage Back

Arne Knuts

lnger Tingvall

5r
Till ordf för stämman valdes Per Arne Åberg.

5z
Att föra dagens protokoll utsågs Carl Eliasson.

5g
Att jämte ordf justera dagens protokoll utsågs Richard Holmqvist.

S+
Bystämman konstaterade att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

$s
Föredragningslistan god kändes.

9e
Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2OL5-2OL6 som varit utsänd i förväg
godkändes och lades till handlingarna utan anmärkning. (bil 1.)

5z
Christina Wilhelmsson föredrog kort föreningens ekonomi och den ekonomiska rapporten
för 2015-201.6 lades utan anmärkning till handlingarna.(bil 2)

5a
Revisionsberättelsen, med yrkande om ansvarsfrihet för styrelsen, föredrogs av Robin

Lagerquist (bil 3)

$g
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

S10
Lars Henning föredrog det utsända förslaget om stadgeförändringar.
Stämman beslutade att godta det utsända förslaget . Dock behövs två på varandra följande
årsstämmor dvs ändringarna träder i kraft först 2017.(bil 4 )
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911
Stämman beslutade att ersättningarna till styrelseledamöter, stugvärdar och

hemsidesansva rig ska förb I i oföränd rade för verksam hetsåret 2OL6-20L7 .

Dvs 999:- för ordf. sekr, kassör, stugvärdarna gemensamt och hemsidesansvarig samt 333:-
för de övriga ordinarie och adjungerade ledamöterna.

5rz
Valberedningens ordf Lars Henning föredrog det i förväg utsända förslaget.
Stä m ma n besl utade en ligt va I bered n i ngens förslag.
Styrelse:
För följande återstår ett år:

Per Arne Åberg, ordförande
Madeleine Åhlstedt, valdes att vara vice ordförande
Christina Wilhelmsson, kassör

Björn Lagerqvist omvaldes för 2 år

Stämman beslutade om nyval med ett år som adjungerade och, efter bekräftelse på nästa

års stämma efter genomförd stadgeändring, ett år som ledamöter för:
Claes Tingvall
Knutte Nesset

$13
Stämman beslutade omval av revisorer för ett år
Robin Lagerqvist
Svein Nielsen

5r+
Stämman beslutade omval för Lars Henning ivalberedningen samt
nyval för Calle Gedda.

51s
Stämman beslutade omval för ett år Trivselkommitt6n :

Helene Häljebo, Karin Liss, Kith Månsson, Tom Månsson, Gudrun Åberg

516
Stämman beslutade omval för ett år av Vattenregleringsrepresentant: Niclas Wiklund

5rz
Stämman beslutade omval för ett år av Bystugevärdar :Margareta Liss, Rolf Bjermo

518
Ordf Per Arne Äberg redogjorde för planerade aktiviteter för verksamhetsåret 21t6-20t7.

. Arbets-/ städdag i september
o Kontroll av gamla promenadvägar för detta tillsattes en arbetsgrupp bestående av

Per Åkerlund och Lars Östberg.
. Besiktning av bystugans skorstensstock samt ev inköp av ny kamin (max 20.000:-)
. Byggande av fibernätsanslutning i byn
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51e
Gudrun Å och Helen H redogjorde för planerade och kommande aktiviteter i byn.

. Mas-och kullakväll 4 aug2Ot6

. Styrsjöbolopp och vinterfest

. Majstångsresning2017

920
Stämman beslöt att lämna den frivilliga avgiften oförändrad dvs 500:- per hushåll.

9zr
Claes Tingvall redogjorde för den komplicerade väghållningsfrågan inom byn. Claes Tingvall
bevakar frågan.

Lars Östberg redogjorde för ett byggnadslovsärende, gränsande till hans fastighet. L.ö
önskade stämmans stöd för avslag på byggnadslovet.
Ärendet hänsköts till styrelsen med önskan om att den tillskriver byggnadsnämnden med ett
yrkande som styrelsen avgör och som baseras på hänsyn till bl a djurliv, vägens beskaffenhet
och underhåll mm.

Lars Henning redogjorde kort för VA frågan för byn med projektstart förhoppningsvis 20L9

och slutfört 2021'

922
Per Arne Åberg, välkomnade familjen Månsson med Styrsjöboboken och karta. lnga andra
nyinflyttade var närvarande.
Vidare avtackades de avgående styrelseledamöterna Carl Eliasson och Mats Fogelström för
sitt arbete med blommor.

923
Då inga övriga ärenden förelåg tackade Per Arne Äberg de ca 40 närvarande och förklarade
stämman avslutad.

Carl Eliasson

Sekr

justerare:

Styrsjöbo den{9 juni 2015
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Verksamhetsberättelse	  för	  Styrsjöbo	  Byförening	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2015-‐2016	  
	  
Styrelsen	  har	  under	  verksamhetsåret	  haft	  följande	  ledamöter:	  
Per	  Arne	  Åberg,	  ordf	  
Carl	  Eliasson,	  sekr	  
Mats	  Fogelström	  
Björn	  Lagerquist	  
Christina	  Wilhelmsson,	  kassör	  
Madeleine	  Åhlstedt	  
	  	  
Styrelsen	  har	  under	  verksamhetsåret	  haft	  fem	  möten	  vilka	  dokumenterats	  i	  minnesanteckningar.	  
Trivselkommittén:	  Helene	  Häljebo,	  Karin	  Liss,	  Kith	  Månsson,	  Tom	  Månsson,	  Gudrun	  Åberg	  
Bystugevärdar	  :Margareta	  Liss,Rolf	  Bjermo	  
Valberedning:Ewa	  Fogelström,Lars	  Henning	  
Vattenregleringsrepresentant:	  Niclas	  Wiklund	  
	  
Byaktiviteter	  :	  	  	  
•     14	  juni	  Majstångsresning	  inklusive	  kringarrangemang	  	  	  	  	  
•     17	  juli	  Styrsjöbo	  Rockfestival	  	  	  	  	  
•     13	  aug	  Mas-‐kullakväll	  	  som	  samlade	  ett	  40	  tal	  bybor	  	  
•     12	  sept	  2015	  samt	  4	  juni	  2016	  städ	  och	  arbetsdagar	  med	  återkommande	  städning	  och	  
fönsterputsning	  i	  bystugan,	  trädgårdsarbete,	  uppsättning	  av	  elskåp	  och	  markförläggning	  av	  elkabel,	  
grävning	  för	  ventilation	  i	  husgrunden,	  uppsättning	  av	  avrinningsbleck	  runt	  husgrunden,	  markavlopp	  
från	  stuprör,	  målning	  mm.	  Dessutom	  har	  röjning	  på	  vissa	  stigar	  gjorts	  vid	  andra	  tidpunkter	  under	  
året.	  	  
•     27	  febr	  Styrsjöboloppet	  samlade	  ett	  50	  tal	  deltagare.	  Alla	  vann.	  	  
•     20	  april	  Brandsäkerhetsövning	  	  
	  
Större	  ärenden	  som	  handlagts	  av	  styrelsen:	  
•     Fiberanslutning	  kommer	  att	  ske	  efter	  ett	  stort	  antal	  möten	  och	  förhandlingar.	  Tillsammans	  med	  
fem	  grannbyar	  beslöts	  att	  låta	  Dala	  Energi	  	  	  få	  uppdraget	  för	  anslutning	  under	  hösten	  2016	  .	  Omkring	  
65	  fastigheter	  har	  tecknat	  avtal.	  Byföreningen	  erhåller	  i	  anslutning	  till	  detta	  50.000	  kronor	  från	  Dala	  
Energi	  att	  användas	  för	  investering	  för	  Bystugan	  enligt	  beslut	  från	  styrelsen	  .	  	  
•     Akustikplattor	  har	  monterats	  i	  bystugans	  innertak,	  vilket	  väsentligt	  förbättrat	  ljudnivån.	  	  
•     Bystugan	  har	  målats	  genom	  fina	  insatser	  från	  bybor.	  	  
•     Nytt	  uthyrningskontrakt	  för	  bystugan	  har	  upprättats.	  	  
•     Förslag	  till	  stadgeändringar	  vad	  gäller	  rösträtt	  och	  antal	  ledamöter	  i	  styrelsen.	  
	  
Styrelsen	  vill	  framföra	  sitt	  stora	  tack	  till	  alla	  som	  under	  verksamhetsåret,	  genom	  egna	  initiativ	  och	  
handlingar	  bidragit	  till	  trivsel	  och	  positivt	  bygemenskap.	  
Vår	  förhoppning	  är	  att	  vår	  fina	  bystuga	  som	  vi	  ju	  alla	  äger	  gemensamt	  ska	  med	  glädje	  kunna	  utnyttjas	  
av	  oss	  .	  
Under	  verksamhetsåret	  har	  följande	  bybor	  avlidit:	  
Barbro	  Back	  
Tage	  Back	  
Arne	  Knuts	  
Inger	  Tingvall	  	  
	  
Styrsjöbo	  	  15	  juni	  2016	  	  	  	  
Styrelsen	  	   
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Resultatrapport
Styrsjöbo Byförenin g (EAN001 57)

Period: 1507-1606
Senast reg verifikat: A:124
Utskriven: 160604 08:55 av CW

Sid 1 (av 1)

UtskriftsJD:640

Konto Benämning

RÖRELSENS INTAKTER

Nettoomsättning

Budget
1 507-1 606

(tk0

Resultat
1 507-1606

Ackumulerat
1 507-1 606

301'l vinstförsäljning vid evenemang 16 994,00 16 994,00
Summa nettoomsättning

Övriga rörelseintåkter

16 994.00 16 994.00

391 1

3980
3990
3993

uthyrning bystugan
Fri avgift till Byn
Övr ersättningar och intåkter
övriga donationer & gåvor

2 900,00
37 250,00

200,00
970,00

2 900,00
37 250,00

200,00
970.00

Summa övriga rörelseintäkter

SUMMA RÖRELSENS INTAKTER

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

41324,0A

58 314,00

41 32A,00

58 314,00

4010
4011

lnköp råvaror/fömödenheter,sv
lnköp av kaffe,korv,godis osv

-599,40
-2746,50

-599,40
-2746,50

Summa material och varor

BRUTTOVINST

Övriga extema kostnader

-3 345,90

54 968,10

-3 345.90

54 968,10

5020
5M0
5070
5090
5410
5460
5500
6150
)250

6310
6570
6590
6900
6901

980
6991

-7 508,00
-2042,00
-7 372,A0

-18 750,00
-4 453,00
-4 528,00
-1 071,A0

€59,00
-228,A0

4 675,00
-509,00
€18,50
-565,00

-1 200,00
-1 200,00
-9 660,00

-7 508,00
-2M2,00
-7 372,00

-18 750,00
4 453,00
-4 528,00
-1 071,00

€59,00
-228,00

-4 675,00
-509,00
{18,50
-565,00

-1 200,00
-1 200,00
-9 660,00

El för belysning
Vatten o avlopp
Reparation/underhåll lokaler
Övriga lokalkostnader
Föörukningsinventarier
Föörukningsmaterial
Reparation och underhåll
Trycksaker
Postbefordran
Företagsförsåkringar
Bankkostnader
Övriga externa $ånster
Avlidna
Blommor
Medlemsavgift
Övr ext kostn, avdragsgilla

Summa övriga externa kostnader

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

RÖRELSERESULTAT

ARETS RESULTAT

-65 038,50

-68 384,40

-10 070,40

-10 070,40

€5 038,50

-68 384,40

-10 070,40

-10 070.40
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Balansrapport sid 1 (av 1)

Styrsjöbo Byförening (EAN00157) Urskrifts-tD:641

Period: 1507-1606
Senast reg verifikat: A:124
Utskriven: 160604 08:55 av CW

Konto Benämning hgående balans Föränding tJtgående balans
150701 1507_1606 160630

TILLGANGAR

OMSATTNINGSTILLGANGAR

Kassa och bank

1910 Kassa
1940 Bank

3 183,00 -743,00 2 440,00
u 057,14 -9 327,40 24 729,74

Summa kassa och bank

SU MMA OMSÄTTN I NGSTI LLGANGAR

SUMMA TILLGANGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL

37 240j4 -10 070,40 27 169.74

37 240j4 -10 070.40 27 .t69.74

37 240.14 -10 07a,40 27 169,74

2069 Arets resultat
2098 VinsVförlustföregående år

1 38 815,00 -125 744,60 10 o7o,4a-1760s5,14 138 815,00 _37 240,14

SUMMA EGET IGPITAL

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-37 240.14 10 070,40 -27 169.74

-37 240,14 10 070,40 -27 169.74
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Revisionsbe rättelse fören i n gen Styrsjöbo Byföre n i ng

Vid granskning av Styrsjöbo byförenings räkenskaper för tiden 2015-06-01 - 2016-05-31 har jag funnit
dessa i god ordning, intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Den kontanta kassan och
det kvarstående värdet på bankkonto har kontrollerats och vid årsredovisningen har föreningens
värdehandlingar uppvisats.

Kassans behållning 20160531 är 2MO kr

Bankkontots behållning 20160531 är 24729,74 kr

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finns enligt mig icke
anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för
den tid som revisionen omfattar.

Styrsjöbo den 4:e Juni 2016

Svein Nilsen

%t
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Förslag till nya lydelser i Styrsjöbo Byförenings stadgar 

 

§ 6 

Föreningens angelägenheter handläggs av en styrelse bestående av minst fyra och högst sex 

ledamöter, ordförande, vice ordförande och kassör, samt ytterligare en till tre ledamöter. Dessa 

väljs av föreningsstämma för en tid av två år. Förskjutning skall ske med ambitionen att hälften 

av ledamöterna väljs varje år. Föreningen tecknas av ordföranden eller kassören var för sig. 

Styrelsen är ansvarig enligt lagen om ekonomiska föreningar. 

§ 7 

Styrelsen beslutar ensam i frågor rörande förvaltning, underhåll och vård av bystugan samt del 

av samfällda vägar och mark, men inhämtar i viktigare angelägenheter medlemmarnas mening 

vid föreningsstämma.  

§ 11 

Ordinarie föreningsstämma (bystämma) hålls en gång mellan 1 juni och 31 augusti varje år. 

Styrelsen lämnar årligen redovisning för sin förvaltning samt en ekonomisk rapport avseende 

tiden 1/6 - 31/5. Kallelse skall utgå minst 14 dagar i förväg. På föreningsstämma kan fastighet 

representeras av såväl ägare som boende. Representerade fastigheter har en röst per bebyggd 

fastighet.  Medlem får representera ytterligare en medlem om fullmakt till aktuell 

föreningsstämma kan visas. Stämma är beslutsför om minst 20 % av antalet bebyggda 

fastigheter är representerade. Utöver stadgeenliga punkter på stämman skall sådant ärende tas 

upp som enskild medlem begärt minst åtta dagar före stämman. Valberedning om två personer 

skall presentera förslag till styrelseledamöter, revisorer, trivselkommitté samt 

bystugeföreståndare. Protokoll från föreningsstämman skall justeras av ordförande på 

föreningsstämma och en justeringsman samt hållas tillgängligt för medlemmarna.  

§ 12 

Extra föreningsstämma skall hållas då styrelse så begär eller då representanter för minst 10 % 

av antalet bebyggda fastigheter skriftligen begärt stämma. Kallelse till extra föreningsstämma 

skall utgå senast 14 dagar före stämman. 

§ 15 

Upplösning av föreningen kan ske efter två på varandra följande föreningsstämmor, varav minst 

en ordinarie. Fördelning av föreningens tillgångar sker efter på dessa stämmor fattade beslut. 
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