
Protokoll fört vid Hjulbäcks Bystuguförenings årsmöte för 2020 (verksamhets-
året) den 24 juli 2021 klockan 10.10. 
 
Närvarande: Densamma som för årsmötet 2019. 
 
§  1   Ordförande Kerstin Furöstam hälsade återigen välkommen och öppnade detta möte. 
 
§  2   Till ordförande för mötet valdes Kerstin Furöstam och till sekreterare valdes Birgitta 
         Claesson. 
 
§  3   Mötets utlysande godkändes. 
 
§  4   Dagordningen godkändes. 
 
§  5   Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Bengt Lasses och Jan Plars. 
 
§  6   Styrelsens verksamhetsberättelse något reducerad pga pandemin genomgicks och 
         godkändes. 
 
§  7   I samband med kassörens rapport hade Eivor Jonestål en fråga angående Byabastun. 
         Denna fråga tas upp på § 22 nya frågor. Kassörens rapport genomgicks och godkändes. 
 
§  8   Revisionsberättelsen lästes upp av vår revisor Elisabeth Jobs, som godkändes och fast- 
         ställdes. 
 
§  9   Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för det gångna året. 
 
§ 10  Val av styrelse: 
         För att komma i fas till kommande år, då vi inte hade något årmöte 2020 pga pandemin 
         ser årets val lite annorlunda ut. 
                 a) Beslöts att välja Kerstin Furöstam till ordförande på 1 år. 
                 b) Beslöts att omvälja Ing-Marie till kassör på 2 år. 
                 c)  Beslöts att välja Birgitta Claesson till sekreterare på 1 år. 
     d) Beslöts att välja Bo Quicker som ordinarie ledamot på 1 år. 
                 e)  Beslöts att välja Romy von Heiden som ordinarie ledamot på 2 år 
                 f)  Beslöts att omvälja Lena Markusson och Märta Norlings som suppleanter på 
                      1 år. Beslöts att välja Udo von Heiden som suppleant på 1 år. 
 
§ 11  Beslöts att som firmatecknare välja Kerstin Furöstam och kassör Ing-Marie Claesson 
         var för sig. 
 
§ 12  Beslöts att omvälja Marianne Bengtsson och Elisabeth Jobs som revisorer och 
         Kerstin Häggvik-Sundgren som revisorsuppleant. 
 
§ 13  Till Bystugevärdar valdes Sture Claesson och Birgitta Claesson. 
 
§ 14  Beslöts att välja Magnus Högvall som ombud till Hjulbäcks skogsägares SF. 
 
§ 15  Då ingen valberedning blev vald under årsmötet får styrelsen i uppdrag att försöka hitta 
         någon/några som är villiga till detta uppdrag. 
 
§ 16  Inga frågor från föregående årsmöte. 



 
§ 17  Efter justering av föreslagen verksamhetsplan blev den godkänd. Årets verksamhets-   
         plan reducerad pga pandemin. Styrelsen meddelar att vem som helst i vår by kan         
 ordna med ex. byfika som ger ett tillskott till Bystugan. Eva Bremberg nyinflyttad fri- 
         tidsboende tog upp om det fanns intresse att spela och sjunga ev. ordna en konsert. 
 
§ 18  Ingen framställan från styrelsen. 
 
§ 19  Till byuppsyningsmän valdes  Kerstin Furöstam och Jan Plars. 
         När det gäller gruppansvariga har grupp 1 redan har ett fungerande system som rullar       
 Grupp 2 får ta tag i detta och starta enligt cirkulationslistan där Udo och Romy von 
 Heiden är de som är fastboende. Gruppansvarig samlar ihop gruppen vid arrangemang 
 som de olika grupperna är ansvariga för. Först ut är grupp 2 med höstfest efter ändring 
 i verksamhetsplanen 2021-2022.     
 
§ 20  En motion från Mats Oscarsson har inkommit angående skåp till hjärtstartaren. Frågan 
         besvarad, styrelsen har redan tagit tag i frågan se § 22. 
 
§ 21  Gick igenom budget 2021 som godkändes. 
 
§ 22  Nya frågor: 1) Skåp till hjärtstartare, 2)HLR, 3)snöskottning/gräsklippning vid 
 Bystugan, ansvariga runt olika arrangemang såsom 4)granen, 5)brasan, 6)allt runt 
 majstångsresningen, 7)byabastun se bil 1. Se punkt 1-7 på bil 2. 
         Svar på Eivor Joneståls fråga finns på bil. 1. Exakt summa är 8828 kronor. 
         Försäkring på Byabastun togs upp. Viktigt att den snabbt blir försäkrad. Lyssna med 
         Länsförsäkringar om den kan ingå i Bystugans försäkring eller om den direkt skall ha 
         en egen försäkring. 
         Informerades att vår hemsida idag sköts av Martin Sjögren, fritidsboende boende på 
         Gummesgattu 8. Obs! All information från Hjulbäcks Bystuguförening skall sättas in på 
         både vår hemsida och på Hjulbäcks facebooksida. Evenemang skall även anslås.     
         Obs! Budkavlen (byklubban) används fortfarande när någon bybo lämnat oss. 
         ”Välkommen till Hjulbäck”. Det finns ett litet kompendium som kan lämnas till nyin-
 flyttade bybor. Den har blivit lite uppdaterad, är idag insatt i ett Hjulbäckskort. (Origi- 
         nalet har Birgitta Claesson). Bestämdes att Kerstin Dohrén, grupp 1 och Bo Quicker, 
 grupp 2 går till nyinflyttade och hälsar välkommen till vår by. 
         Avtackning av Mats Bäckström som skött vår hemsida, Erik Peters som varit ombud för 
         Hjulbäcks skogsägares SF och Karin Gyllenstiena som varit suppleant i Hjulbäcks  
 Bystuguförening. 
         De fick presenkort från Blomsterflärd. 
         
 
         Vid protokollet: 
 
 
…...............................................                                                 …................................................ 
Birgitta Claesson, sekreterare                                                 Kerstin Furöstam, ordförande 
 
        Justeras: 
 
 
….................................................                                                …......................................... 
         Bengt Lasses                                                                               Jan Plars 



 
         Bilaga 2 
 
 Punkt 1-7 
 
         1) Vi har haft kontakt med Leksands sparbank för att söka bidrag till skåp till vår  
 hjärtstartare.  Ansökan inne i september. Vi inväntar besked. Får vi avslag köper vi ett 
 skåp ändå. När skåpet är på plats kommer det att regestreras var vår hjärtstartare 
 finns. Service av hjärtstartaren sköts av styrelsen. 
         2) När det gäller HLR har vi haft kontakt med räddningtjänsten, som inte har haft 
 någon utbildning under pandemin. Det kan dröja upp till ett år innan de kommer igång 
 med föreningar då anställda inom kommun är först ut. Röda Korset har ingen HLR i 
 Leksand. Där kan man som privatperson själv söka, som är digital. HLR konsulten kan 
 ordna kurser för 12 deltagare dagtid som kostar mellan 7.900 kr – 8.900 kr ex moms. 
 Vid diskussionen runt HLR kom det upp att vi i samband ansökan av skåpet skulle söka 
 pengar till HLR utbildning. Styrelsen gör också en förfrågan på hemsidan och på 
 Hjulbäcks facebooksida om det kanske finns någon i vår by som har utbildning på HLR 
 och kanske ha en utbildning för våra bybor. 
         3) Snöskottning/gräsklippning sköts idag av Sture Claesson, bystuguvärd. Styrelsen 
 väckte frågan om en förändring, då det är betungande att sköta själv. Inget förslag att 
 det åter läggs på grupperna. Däremot kom robotgräsklippare och Siljansnäsresursen 
 upp. Styrelsen får i uppdrag att kolla upp detta. 
         4)Ansvar granen; se till att det kommer upp en gran till 1:a advent, se till att den 
         kommer ner runt tjugonde Knut. Kaffe serveras i samband med upp-och nedtagning, 
         Styrelsen är behjälplig med att sätta in på hemsidan och facebook. Vi frågar Sture, som 
 är bystuguvärd om han vill vara sammankallande. Annars går frågan till Bengt och 
         Kerstin Lasses. 
         5) Ansvar brasan; Läggs på grupperna. Vi sätter upp en skylt om tippning förbjuden. 
         Först en vecka innan Valborg tas skylten bort och trädgårdsavfall kan läggas på, allt 
         för att det bara skall vara en liten symbolisk brasa (hanterbar). Viktigt att respektera 
         detta. Meddelas på hemsidan, Hjulbäcks facebooksida och på byns anslagstavlor. 
         6) Ansvar majstången och midsommarfirande: Allt som rör majstångens nedtagning, 
         lövning och även lövning vid Bystugan, framtagning av bl.a korvståndet diskuterades. 
 När det gäller lövning av majstången kvällen innan har det mest varit de som bor runt 
 majstången som fixat. Allt detta sätts nu upp på ansvarslistan som även innehåller det 
 som görs under själva kvällen (kaffe och korv nere vid Bystugan). Varje grupp gör 
 ansvarslista 2 år i rad. 
         När det gäller yttersta ansvaret för kvällen i Bystugan finns redan en lista framtagen  
 tom 2024. Nästa år 2022 är det Mats Andersson, David Perers och Jonas Markusson.       
        7) Byabastun; Idagsläget finns det 8828 kronor kvar av insamlat bidrag. Då Tommy 
         Andersson ej var närvarande har han skrivit en lista på vad som är kvar att göra.                                                           
         Se bil. 1.         


