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Protokoll fört vid ordinarie stämma för Styrsjöbo byförening  
19 juni 2022 
 
 
 
46 personer kom till stämman.  
  
Innan mötet formellt inleddes önskade byföreningens ordförande alla välkomna och utlyste en tyst 
minut för Palne Mogensen som avlidit.  
 
 
 
1 Till ordförande för stämman valdes Per Arne Åberg.  
 
2 Till sekreterare för stämman valdes Claes Tingvall. 
 
3 Kallelse till stämman godkändes.   
 
4  Dagordningen godkändes. 
 
5 Till att jämte ordförande justera protokollet valdes Lars Östberg.  
 
6 Verksamhetsberättelse har skickats ut, och godkändes.  
 
7 Bokslut har skickats ut. Kassan innehåller ca 67 000 kronor.  
 
8 Revisorernas rapport innehåller inga avvikelser och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.  
 
9 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
 
10 Enbart arvoden för bystugevärdar och hemsidesansvarig betalas ut. 
 
11 Niklas Hermansson valdes som ordförande för två år. Calle Winter valdes som sekreterare 
 för två år, och Nina Lehtonen omvaldes för 2 år. Madeleine Åhlstedt (vice ordförande),  
 Christina Wilhelmsson (kassör) samt Ulrika Hermansson kvarstår ytterligare ett år. 
  
12 Till revisorer valdes för ett år Robin Lagerqvist och Svein Nilsen (bägge omval). Mattias  
 Heineman valdes till suppleant för ett år (omval). 
 
13 Till trivselkommitté valdes Rikard och Elin Forsberg (bägge omval för ett år), Magnus  
 och Sara Skärström (bägge omval för ett år). 
 
14 Till bystugevärdar valdes Rikard och Elin Forsberg för ett år. 
 
15 Till valberedning valdes Rosmarie Lagerqvist och Mats Fogelström för ett år. 
 
16 Till Styrsjöbos representant för vattenreglering av Styrsjön utsågs Tomas Källin.  
 
17 Styrelsens och trivselkommitténs  förslag för verksamhetsåret 2022/2023 
 

o Arbets- och städdag (bl a behöver fönster på bystugan målas) 
 

o Styrsjöbo-dagen 2023 
 

o Majstångsresning 2023 



o Aktiviteter i Bystugan, ex hockeykvällar

o Byvandring 7 juli, Mas/Kulla träff den 28 juli samt musikfest den 15 juli.

18 Beslutades att den frivilliga avgiften till Byföreningen höjs till 600 kronor per fastighet.

19 Övriga ärenden

o Förbusknings-kommittön har kommit en bit på väg men behöver gå vidare. Det kan
finnas externa medel att söka.

o Ola Norman och Rikard Forsberg (m fl) tar på sig att organisera granuppsättning.

o Frågan om val av sång vid byns majstångsresning diskuterades. Per Akerlund sjöng
(vackert) ett alternativ. Frågan ska avgöras av trivsel-kommitt6n inför nästa år.

o Nyinflyttade Maria Fredriksson/Calle Winter, lngemar Back samt Dan Blommengren
önskades välkomna med Styrsjöbo- boken.

o Avgående Per Arne Aberg, Tom Månsson, Lars Östberg och Claes Tingvall avtackades
med blommor.

20 Stämman avslutades av nyvalde ordföranden Niklas Hermansson
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