
Bystämma med Styrsjöbo byförening3117 2412.

Kristina Ö. Lindbom öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Stämman höll en tyst
minut för Målar Marigt Östberg, Rut Back, Birger Lindgren, Alvy Knuts och Britta
Dovåker, som avlidit under året.

1. Till ordförande för stämman valdes Kristina Ö. Lindbom.

2. Till sekreterare valdes Bittan Norman.

3, Stämman ansågs vara korrekt utlyst.

4. Dagordningen godkändes.

5. Tilljusteringsmän valdes Anneli Torpmark och Anita Nilsen.

6. Verksamhetsberättelsen lästes igenom och lades till handlingarna. lnformation

och kommentarer isamband med denna:
A. Svein Nilsen som är representant för Styrsjöbo angående vattenregleringen i

Styrsjön, presenterade sig och informerade om vattenregleringen och

Styrsjöbo-Akersbodarna- Hedens gemensamma a nsvarsg ru pp.

B. Det har tagits vattenprover på tre olika platser i Styrsjön och lämnats in till

miljökontoret, Leksands kommun. Provsvaren visade att vattnet var tjänligt på

alla tre platserna.

C. Kommunen ska göra en utredning angående utbyggnad avvatten/avlopp till

Heden och Sty§öbo.
D. Styrelsen har skickat in en ansökan till Länsstyrelsen angående hastigheten

på vägarna i byn. De tar med sig våra synpunkter i sitt arbete.

7. Ulrika Hermansson redogjorde för föreningens ekonomi. I dagsläget finns det ca

58 000:- på kontot, plus 48 700:- på "takkontot". Stämman beslutade att föra

över cirka hälften av pengarna från det vanliga kontot till "takkontot".

8. Robin Lagerqvist redogjorde för revisorernas granskning av föreningens

ekonomi.

9. Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

10. Stämman beslutade att kassör, bystugevärd och hemsideansvarig får 1 000:-

var i arvode for allt det jobb de lägger ner i föreningen. Alla ledamöter i styrelsen

har rätt att låna bystugan gratis.



11. Per Friberg, Björn Lagerqvist och Ulrika Hermansson valdes in i styrelsen för två
år och Kristina Lindbom valdes in för ett år.

12. Tll revisorer valdes Robin Lagerqvist och Carl Eliasson,

13. Tillvalberedning valdes Rune Lindbom och Ulla Nordström.

14. Till festkommittd valdes Per Friberg, Anita och Svein Nilsen, Karin Moni6r

Peter Gustafsson, Martina Sjöstedt, Madeleine Tornemo samt Linda Bonander.

15. Till bystugevärdar valdes Annelie Torpmark och Niklas Wiklund.

16. Inför verksamhetsåret 2OL2l2Ot3 beslutade stämman:

A. Att göra en ny ansökan till Boverket om bidrag för investeringspengar till
taket.

C.

Att anordna en brandövning med hjälp av brandkåren, Styrelsen får i

uppdrag att undersöka om det går att få det den 15 september.

Att ändra § 11 och § 13. Det innebär att vi flyttar verksamhetsåret till
Ll6-3L/5, samt att bystämman ska nåtlas någon gång mellan l juni och
31 augusti. Detta måste dock även bekräftas på en extra
föreningsstämma.

Att anordna en extra föreningsstämma den 15 september. Denna dag
anordnas det även en arbetsdag i bystugan, samt en byfest på kvällen.

Att flytta majstången till gräset alldeles intill korsningen. Detta
beslutades efter omröstning med handuppräckning. Efter olyckan ijuni
då majstången kördes på och gick av, så meddelar Dalarnas
försäkringsbolag att de står för hela kostnaden för en ny stång inkl
dekorationer, samt för kostnader för att få den på plats igen, även om
den flyttas till annan plats.

F. Att kontakta kommunen för att undersöka möjligheten att få en busskur till
hållplatsen vid majstången. Vi ska även undersöka möjligheten att själva
bygga en.

B.

D.

E.

17. Stämman beslutade om en frivillig avgift på 500: -/hushåll till byföreningen.



18. Övriga ärenden:

A. Förslag uppkom om att foreningen ska teckna en speciell byalagsförsäkring.
I dagsläget har föreningen en bygdegårdsförsäkring, men styrelsen fick i

uppdrag att titta närmare på om det kan vara aktuellt för vår förening.

B. Niklas Wiklund föreslog att föreningen ska köpa in en defilibrator. Stämman

beslutade att inte göra detta. Det föreslogs att vi ska anordna en

hjärUlungräddningskurs istället, vilket stämman fann intressant. Styrelsen
fick i uppdrag att undersöka pris mm och att återkomma om detta på extra
föreningsstämman den 1 5 september.

C. Det har flyttat in nytt folk i byn under året; både året-runt-boende och

fritidsboende. Av dessa fanns två hushåll representerade på stämman:
Mattias Hillberg med familj, samt Hillevi och Lasse Edholm. Som

välkomstgåva fick de var sin tavla samt boken om Styrsjöbo.

D. Alla närvarande på stämman presenterade sig, vilket uppskattades mycket.

E. Kristina förklarade mötet avslutat och därefter bjöds det på fika och trevlig
gemenskap.

Sekreterare:

Bittan Norman

Justerare:

Anneli Torpmark Anita Ö. Nilsen
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