Protokotl fört vid Laknäs-Östanhols ordinarie årsstämma
Måndagen den 2U4z01tr. kl. 19.00 i bystugan
1 Stämmans behöriga utlysande
Christina Asplund redogjorde för stämmans utlysande vilken godkändes.

2 Godkännande av dagordning
Stämman godkände föreslagen dagordning.

3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till mötets ordförande valdes Hans Ericson och till sekreterare Marita Olars.

4 Val av två protokolljusterare/rösträknare
Tilljusterare/rösträknare för mötet valdes Birgitta Weiring och Dan Elmhager.
5 Justering av röstlängd
Röstlängden är, den på plats påskrivna, närvarolistan samt betald medlemsavgift
vilket stäms av om det blir aktuellt. Närvarolista bilaga 1.

6 Godkännande av protokoll från föregående stämma
Christina A läste upp föregående stämmoprotokollvilken godkändes

.

7 Verksarn h etsberätte lse
Verksamhetsberättelsen fanns att få vid stämman och Christina A redogjorde för
byns verksamhet. Verksamhetsberättelse bilaga 2.

8 Bokslut
Räkenskaperna fanns redovisade i verksamhetsberättelsen som fanns att få vid
stämman och Caisa J redogjorde för ekonomin för 2014. Verksamhetsberättelse
bilaga 2.

9 Revisionsberättelse
Mötesordförande Hans E läste upp revisionsberättelsen då ingen revisor var
närvarande. Revisorerna har inte haft något att anmärka på och föreslog stämman att
bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

10 Fråga om ansvarfrihet för styrelsen
Stäm man bevi ljade styrelse n a nsva rsfri het for ve rksam hetså ret 20 1 4.

1 Ekonomisk redovisning
Caisa J redogjord e för 2014 års avstämning budgeten tagen vid decemberstämman.
1

12Val av ordförande för styrelsen
Valberedningen föreslår Christina Asplund (kvarstår 1 år).
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

13 Val av övriga ordinarie ledamöter och styrelsesuppleanter
Till ordinarie ledamöter föreslår valberedningen omval Caisa Johansson 2 är, omval
Hans Skommar 1 år.
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.

Till styrelsesuppleanter foreslår valberedningen nyval Lars Lind 2 år samt nyval Hans
Ericson (fyllnadsval) 1 år.

14Val av revisorer oclr revisorssuppleanter
Till revisorer föreslår valberedningen omval Björn van Kints 1 år, omval Björn Säbb

1

år.

Till revisorssuppleant föreslår valberedningen omval av revisorssuppleant Axel
Broberg 1 år. Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
15 Val av valberedning
Till valberedning föreslår styrelseordföranden omval Mats Skoglund 1 år, omval Hans
Elg 1 år samt omval Kersti Sommar 1 år. Stämman beslutade enligt
styrelseordförandens förslag.

16 Beslutsärenden och motioner
Hans Elg gjorde en bra och genomarbetad föredragning av ärendet "Toaprojektet".
Hans och arbetsgruppen föreslår att styrelsen får mandat att besluta ifrågan utifrån
de riktlinjer som arbetsgruppen satt upp i förslaget. Se bilaga 3.
Stämman beslutar enligt Hans och arbetsgruppens fÖrslag.
Det har inkommit fuå motioner till styrelsen och stämman. Valberedningen har
motionerat om vissa stadgeändringar. Då styrelsen ifråga om stadgeändringar ser
ett behov av en grundligare översyn av stadgarna föreslår styrelsen att denna motion
avslås men att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som får i uppdrag att se över byns
stadgar. Stämman beslutade enligt styrelsens förslag.
Hans Elg motionerar om att föreslå stämman att ge styrelsen stöd och uppmuntran
för dess goda arbete, exempelvis genom en middag eller annat samkväm. Stämman
ansåg att det är ett bra förslag och godkände fÖrslaget.

lT lnfornnation
Byggprojekt; Christer visar rapport om bl.a. ommöblering av förråd, genom datorn.
Rapporten godkändes av stämman.

Skyltprojekt; Hans S rapporterar att Leo renoverar våra byskyltar
Fiber; Christina A berättar att det inte finns inte så mycket att rapportera ifrågan.
Mats Skoglund har dock hört rykten att det inte blir någon utbyggnad av fiber i byn
under 2014. Det påpekades och uppmanades till att göra intresseanmälan på Dala
Energis hemsida för att visa hur många som önskar få tillgång till fiber.

Tällbergsbyarnas byaråd; Christina A och Hans S är byns representanter i rådet.
Byarådet har haft 4 trivsamma och bra möten under 2013 där man diskuterat
allmänna frågor om angelägenheter ivåra byar. Tällbergsbyarnas representant i
Kommunbygderådet är Christina Asplund. Arbetet i Kommunbygderådet fungerar inte
tillfredställande och största problemet är att stöttningen från kommunen är bristfällig.
Spelmansstämma; Birgitta W meddelar att uppstarten av 2014 års stämma är gjord
och brev har skickats ut. Arets dragspetsstämma går av stapeln 15-17 augusti.

Tällberg Marathon 2014; Byns planerade medverkan är att ansvara för serveringen
tillsammans med roddarklubben. Vinsten delas mellan roddarklubben och byn
Nationaldagsfirande; Den 6 juni firas i år igen vid paviljongen.
Översiktsplanen; Styrelsen har återigen lämnat in synpunkter till kommunen på
översiktsplanen. Det är skrivelse nummer 3 i ordningen, se bilaga 4.
Vägkommittön; Mats redogör kort för kommande planer för de 25 tkr som avsatts i
budget. Bl.a har kritik framkommit att för grovt material har lagts på vid vissa
vägavsnitt och att detta ska åtgärdas. På Lissmyrvägen fortsätter planerna att den
ska kunna bli en bra framkomlig gång- och cykelväg.

18 Kommitt6er
En redogörelse för alla kommitt6er gjordes.
Byggnadskommitt6n; Hans Elg, Gösta Lundström, Ake Broberg, Mats Skoglund,
Gunnar Berglund, Rolf Nilsson, Christer Lind samt Leif Rosengren
Vägkommitt6n; Mats Skoglund Jan-Erik Bond, Bo Erkers samt Erik Olars
Björk och granansvariga; Familjerna Olars
Trivselkommittön upplöstes tyvärr vid denna stämma. Ny organisation kring
trivselaktiviteterna i byn bör skapas. Förslag från styrelsen är att dela upp byn
geografiskt i tre delar och varje del ansvarar för var sitt arrangemang. Efter
diskussioner under mötet beslutades att Östanhol ansvarar för Valborg (servering
mm) 2014 (Mats S Roger L samt Svenne O är ansvariga for brasan och
uteaktiviteterna) Östra Laknäs (Karin Bolik) ansvarar för midsommar 2014 samt
Västra Laknäs (Birgitta Weiring) ansvarar för Oktoberfesten 2014. För Julbasaren
föreslås Jönsgattu som ansvariga men då ingen från Jönsgattu var närvarande blev
inget beslutat. Stämman anser även att man förslagsvis kopierar Östanhols
midsommararrangemang (serveringen).

19 Övriga frågor
Christina A avtackar avgående ledamöter och kommitt6deltagare. På fråga från Lars
Lind finns intresse från byborna för "trivselrodd" (5 tisdagar) och roddklubben hälsar
välkommen till dessa arrangemang. lnga övriga frågor
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