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Protokoll fört vid ordinarie stämma för Styrsjöbo byförening 17 juni 2018

lnnan mötet formellt inleddes önskade byföreningens ordförande alla välkomna och utlyste en tyst
minut för Martin Hjärp som avlidit sedan förra stämman.

Till ordförande för stämman valdes Per Arne Aberg.

Till sekreterare för stämman valdes Claes Tingvall

Kallelse till stämman har skett genom såväl affischering som genom utskick och det
konstaterades att detta skett på ett korrekt sätt.

Dagordningen godkändes

Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Hasse Ström

Verksamhetsberättelse har skickats ut tidigare, men ordförande påpekade att en del frågor
återkommer i stämmans dagordning. Dit hör frågan om enskilda vägar. Frågan om
vattenreglering av Styrsjön år nu i hamn och fungerar utmärkt.
Beslutades att punkten om vattenföreningen ska utgå ur verksamhetsberättelsen.

Byns kassör, Christina Wilhelmsson, informerade om det ekonomiska läget. Dagens saldo
är 31.197 kronor. 41.667 kronor har kommit in som frivillig avgift under verksamhetsåret,
vilket är högre än tidigare år.

Revisorerna redogjorde för sina iakttagelser, och foreslog ansvarsfrihet för styrelsen

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

Arvodena för ordförande, kassör, sekreterare och hemsidesansvarig (vardera 999 kr),
bystugevärdar (999 kr tillsammans) och övriga styrelseledamöter (vardera 333 kr),
bibehålls.

Björn Lagerqvist, Claes Tingvall och Knutte Nesset omvaldes till styrelsen för en tid av två
år. Per Arne Aberg (ordförande), Madeleine Ahlstedt (vice ordförande) och Christina
Wilhelmsson (kassör) kvarstår för ett år ytterligare.

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

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

Till trivselkommittö valdes Helene Häljebo (omvalför ett år), Karin Liss (omval för ett år),
Rikard Forsberg (omval för ett år) och Elin Nilsson (omval för ett år). Helene Häljebo är
sammankallande. Det uttrycktes att kommitt6n önskar fler medlemmar och arbetar för den
saken.

Till bystugevärdar valdes Margareta Liss och Rolf Bjermo för ett år. Bägge är omval.

Frågan om byns enskilda vägar och Leksands kommuns beslut om förtydligande av ansvar
för skötsel respektive förbättringsåtgärder gicks igenom av Claes Tingvall. Ett flertal frågor
ställdes och diskuterades av stämman, bl a om avgifter, kostnader och framtida
ansvarsfördelning. Frågan är komplicerad och kommer att tas upp ett flertal gånger innan
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beslut om stadgar, avgifter, åtagande och avtal kan tas. För närvarande är inriktningen från
Leksands kommun att avtal eller avsiktsförklaring ska vara underskrivetden31l122019.
Styrsjöbo samarbetar med flera andra byar i frågan.

Beslutades om följande inriktning för styrelsens fortsatta arbete:

- Ambitionen är att åstadkomma ett förenklat förfarande där Byföreningen utgör
väghållningsorganisation.

- Ambitionen är att Byföreningen tecknar avtal med Leksands kommun om respektives
åtagande och därutöver tecknar avtal med samtliga fastighetsägare i Styrsjöbo om att
erlägga en årlig avgift

- Ambitionen är att byns fastighetsägare solidariskt och lika erlägger ovan nämnda avgift.

Styrelsens och trivsel kom m ittöns förslag för verksam hetsåret 201 81 1 I
- Arbets- och städdag i september

- Fortsatt vassröjning

- Byvandring. Madeleine Ahlstedt inbjöd att dela beskrivningar av byns historia.

- Mas och Kullakväll den 9 augusti.

Rikard Forsberg berättade om byaktiviteter, bl a hockeykvällar, Styrsjöbodagen och
Majstångsresning, och tackade för delaktigheten från byn och inbjöd till fler förslag på
aktiviteter.

Beslutades att den frivilliga avgiften till Byföreningen är oförändrat 500 kronor per fastighet.
Swish är numera möjligt att använda, men inbetalningskort kommer också att delas ut.

Övriga ärenden

- Den båt som inköpts för vassröjning kan hyras av byinnevånare för 100 kronor per dag
(utan utrustning för vassröjning).

- Mötestiden för nästa års stämma bör flyttas till 15.00.

Ordföranden tackade och gav blommor till Daniel Hedman och Tom Månsson för arbetet med att
ordna skidspår mm på Styrsjön. Lars Östberg tackades för bl a uppsättning av julgran.
Stugvärdarna Margareta Liss och Rolf Bjermo tackades. Trivselkommittön, dvs Karin Liss, Elin
Nilsson, Rikard Forsberg och Helen Häljebo (frånvarande) tackades för sitt arbete. Claes Tingvall
gavs också blommor.

Till sist tackade ordföranden för en bra stämma med väldigt god närvaro (drygt 40 personer)

Justeras
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W-C.c
Per Arne Aberg 
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