
Extra bystämma för Styrsjöbo byförening 15/9 2012,

1. Til! ordförande för mötet valdes Lars Ostberg.

2. Tillsekreterare för mötet valdes Bittan Norman.

3. Tilljusteringsmän valdes Maria Kivi och Ros-Marie Lagerkvist.

4. Dagordningen godkändes.

5. Stadgeändring. På bystämman den 31n 2C12 beslutades det att §11 och §13 i
stadgarna för Sty§öbo byforening ska ändras. Det innebär att verksamhetsåret
flyttas trän 117-31/6 till 116-3115, samt att bystämman hålls någon gång mellan
116-3118 varje år. För att detta ska träda i kraft krävs att föreningen säger ja till
förslaget vid ordninarie bystämrna, samt vid en extra bystämma. De närvarande
vid dagens extra bystämma sade ja tillförslaget.

6. Flytt av majstång. lnformation om ev flytt av majstång. Föreningen planerar att
flytta in majstången till gräsytan på den samfällda marken. llinka Söderberg
ställer sig tveksam till detta, då hon inte vill att den ska hamna på hennes mark,
men föreningen är noga med att den ska placeras på den samfällda marken.
Flyftas majstången måste även en belysningsstolpe flyttas. Denna kostnad
måste föreningen ev vara beredd att stå för. Kommunen återkommer om detta
och ger besked om om det över huvud taget går att flytta stolpen och vad det i så
fall kommer att kosta.

7. Brandövning. Tyvärr var det ej möjligt aft genomföra en brandövning under
hösten, men föreningen räknar med att planera in en till våren istället.

8. Hiärt- och lungräddningskurc, HLR. Föreningen inväntar pris på vad en HLR-
kurs kan kosta att anordna i byn. Ev kan Maria Kivi och Svein Nilson låna ihop
materialtill en kurs, så att vi själva kan anordna den med hjälp av HLR-behöriga i

byn.

9. Busskur. Dalatrafik kan bidra med upp till 15 000:- om vi väljer att själva bygga
och skota om en busskur. (Det är motsvarande kostnad mot vad det skulle kosta
om de själva levererade en busskur till byn) Funderingar fanns om var den skulle
monteras upp, eftersom den kommer att hamna på privat mark.

l0.Vattenregleringsmöte. I morgon blir det mcite om vattenregleringen i Sty§ön.
Mötet hålls i Sty§öbo bystuga och gäller styrelserna i Heden, Akersbodarna och



Sty§öbo, samt resp vattenreglerings-representanter samt några övriga.

11. Byvandring. Det kom upp ett förslag om att ordna en byavandring till våren.
Stämman tyckte att det lät intressant.

12. Diabilder. t bystugan finns det ett antal gamla diabilder som visar olika gårdar
mm. Är det nån som vet vem som äger dem? lntresse fanns för att ta vara på
dem och dokumentera när olika gårdar byggts, byggts om och till osv.

1 3. Bysämman avslutades.
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