Protokoll från Hjulbäcks Bystuguförenings årsmöte den 21 april, 2014.
Närvarande: Kerstin Furöstam, Nils Göransson, Klas Sarèn, Elsie Gullberg, Gunilla Hanngren, Mats Otterström,
Eivor Jonestål, Kalle Jonestål, Kerstin Dohrèn, Nils Dohrèn, Birgit Hagberg, Bo Hagberg, Bengt Lasses, Kerstin
Lasses, Inga Pers, Urban Smångs, Märta Norlings, Ing-Marie Claesson, Birgitta Claesson, Göran Skarner,
Ingegerd Sörbu, Erik Peters, Jan Plars, Leif Wilhelmsson.
§1 Ordförande Kerstin Furöstam hälsade alla välkomna till årsmötet och öppnade mötet.
§2 Till ordförande för mötet valdes Jan Plars och till sekreterare Leif Wilhelmsson.
§3 Årsmötets utlysande godkändes.
§4 Dagordningen för mötet godkändes.
§5 Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Birgit Hagberg och Bo Hagberg.
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes.
§7 Kassörens rapport föredrogs och godkändes.
§8 Revisionsberättelsen upplästes av Kerstin Furöstam och godkändes.
§9 Mötet beslutade fastställa resultatet samt bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
§10 Val av ordinarie styrelseledamöter samt suppleanter.
a) Till ordförande för en period av 2 år omvaldes Kerstin Furöstam.
b) Till ordinarie ledamöter på 2 år omvaldes Birgitta Claesson och Erik Peters.
c) Till suppleanter på 1 år omvaldes Kerstin Dohrèn, Märta Norlings och Hans Hjelm. Ing-Marie Claesson
har ett år kvar.
§11 Val av firmatecknare.
Till firmatecknare valdes ordföranden (Kerstin Furöstam) och kassören (Ing-Marie Claesson) att teckna var
för sig.
§12 Till revisorer omvaldes Jimmy Johansson och Bo Pettersson. Som revisorsuppleant omvaldes Mats
Otterström.
§13 Till bystugevärdar omvaldes Sture Claesson och Birgitta Claesson.
§14 Till representant/ombud till Hjulbäcks Skogsägares Samfällighetsförening omvaldes Erik Peters.
§15 Till valberedning omvaldes Ingegerd Sörbu och May Wilhelmsson.
§16 Frågor från föregående årsmöte.
- Byklubbans cirkulation i byn fortsätter som tidigare men med undantaget att vid insamling i samband
med dödsfall går insamlade medel i första hand till blommor vid båren och eventuellt överskott går till
Hjulbäcks Bystugans Minnesfond. För att hedra minnet av den bortgångne överlämnas ett
Hjulbäckskort till de anhöriga där det framgår att pengar från bybor har satts in på nämnda Minnesfond.
Namn på givarna antecknas inte.
- Styrelsen har beslutat att arbetet med uppmärkning och dokumentation av skogsstigar i Hjulbäck läggs
ner eftersom större delen av stigarna är igenväxta och därför skulle kräva en alltför stor arbetsinsats.
Mötesdeltagarna samtyckte.
§17 Verksamhetsplanen för 2014 presenterades och antogs. Styrelsen fick dock i uppdrag att till nästa år se över
gruppindelningen för att få en rättvisare fördelning med hänsyn till antalet fastboende och även med avseende på
medlemmarnas ålder och hälsa.

§18 Inga framställningar från styrelsen har presenterats till årsmötet.
§19 Till byuppsyningsmän omvaldes May Wilhelmsson för södra byn och Lars Sörbu för norra byn.
Till gruppansvariga omvaldes: Grupp 1: Kerstin Lasses
Grupp 3: Kerstin Peters
Grupp 5: Jan Plars

Grupp 2: Mats Andersson
Grupp 4: Ing-Marie Claesson

§20 En petition har inkommit från Siljansnäs Hembygdsförening avseende eventuellt överförande av
ägandeskapet för svarvområdet och tillhörande byggnader till Hjulbäcks by för en symbolisk penning. Petitionen
föredrogs på årsmötet av Göran Skarner från Hembygdsföreningen. Styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med
Hembygdsföreningen föra en dialog med Leksands kommun om eventuella bidrag för skötsel och underhåll.
Eventuellt kallas till ett internt möte under mellantiden.
§21 Övriga frågor.

-

-

Kerstin Furöstam informerade att försäljningen av Hjulbäcks del i Flatens gemensamhetsskog nu
genomfört och att betalningen kommer att erhållas inom kort.
Kerstin meddelade vidare att kostnadskrävande insatser såsom nytt tak på Bystugan, justerings- och
förbättringsarbeten på förrådsbyggnaden samt utbyte av köksutrustningen bör ske inom kort.
Av de enkäter som skickats ut till fastboende och fritidsboende Hjulbäcksbor har endast 40 hushåll
besvarat den varför någon klar bild ej kan skapas. Det kan dock nämnas att av de 40 svaren har 21
meddelat att de kan tänka sig att betala större verksamhetsbidrag än de 300 kronor som gäller idag.
Sammanställningen av enkäten kommer att finnas på Hemsidan.
Vid större investeringar bör styrelsen kalla till extra årsmöte om beslut måste tas innan ordinarie
årsmötet. Ett förslag framfördes under mötet att man i underlagen för nästa årsmöte presenterar en
driftsbudget där även framtida investeringar klart framgår.
Styrelsen fick i uppdrag att se över lämplig lösning av gräsklippningen vid Bystugan.
RoligsPers fondens berättigande har ifrågasatts och styrelsen diskuterar vidare om beloppet eventuellt
skall överföras till Minnesfonden.
Byggnadslov har erhållits och betalts av Bystuguföreningen för en bybastu norr om båthamnen.
Arbetsgruppen rekommenderades att ta kontakt med Hans Wilson i Tasbäck för att få information/tips
om skötsel- och underhåll av bastun.
Ny WC-stol skall inhandlas till Bystugan.
Bredbandsanslutningen för Hjulbäck går trögt och Stadsnät har varit mycket passiva. Syrelsen fick i
uppdrag att kontakta övriga byar i Siljansnäs med Staffan Lundgren, Backbyn i spetsen för att ta fram
ett koncept för flera byar i Siljansnäs för gemensam aktion mot Leksands kommun.
Hemsidan är åter igång och sköts av Mats Bäckström. Det är viktigt att vi alla hjälps åt och ger
underlag till Mats för att behålla den höga standarden på hemsidan.

§22 Mötet avslutades av ordförande.

Hjulbäck den 21 april, 2014

Leif Wilhelmsson, sekreterare

Jan Plars, ordförande

Justeras:
Birgit Hagberg

Bo Hagberg

