
Protokoll fört vid Laknäs Östanhols Byalags stämma söndagen
den 29112 2019 i Laknäs bystuga

1. Stämman öppnas
Ordftirande Emilie Lindberg hälsade välkommen och ftirklarade stämman
öppnad

2. Parentation
Till minne av de i byn som avlidit under året tändes ett ljus och en tyst minut
hölls

3. Stämmans behöriga kallelse
Ordforanden redogjorde flor hur stämman kungjorts, beslöts om godkännande

4. Godkännande av dagordning Biraga I

Den föreslagna dagordningen godkändes

5. Val av ordförande och sekreterare Itir stämman
Till ordforande valdes Hans Elg och till sekreterare valdes Margareta
Stenhols-Olsson

6. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare
Till protokollsjusterare tillika rösträknre valdes Christer Lind och
Leif Rosengren

7. Justering av röstlängd Blaga 2

Röstlängden fastställdes, 2 5 personer närvarade

8. Godkännande av föregående protokoll
Hans Elg gick igenom punkterna och redogjorde situationen för elfrågan vid
dansbanan. Kristina Sundberg redogjorde nuläget for vägfrågan samt for
uppdraget att ordnatvä nya vägskyltar i byn. En skylt är klar och frågan om
den andra hänskjuts till styrelsen. Därefter godkände stämman protokollet

9. Fastställande av verksamhetsplan och budget
Kristina Sundberg gick igenom den foreslagna verksamhetsplanen och Blaga 3

påpekade att alla aktiviteter kräver engagemang från byborna. Hon
informerade också att frägan om stationshuset är en stor fråga hos

Tällbergsbyarnas Byaråd.
Frågan om byalgets hemsida ställdes och Emilie Lindberg forklarade att den

ska vara kvar och att den person som åtar sig att sköta sidan får information
av styrelsen. Rickard Nilsson erbjöd sig att sköta hemsidan och Emilie
Lindberg ska undersöka om Pär Svalänge som hittills skött sidan vi1l ha



avlastning. Mats Skoglund informerade om att intresse finns att arrangera
Spelmanshelg år 2021. Gösta Lundström redogjorde for tankarna att
arrangerastämman i ett mindre format. Onskan finns atlLaknäs Ostanhols
Byalag ska stå som arrangör och söka de tillstånd som krävs. Frågan kommer
att lyftas i styrelsen när arbetsgruppen inkommit med skriftlig redogörelse
som styrelsen kan ta ställning till. Frågan om spelmanshelg påverkar inte
verksmhetsplanen för år 2020, vilken godkändes av stämman.

Yvonne Söderqvist presenterade preliminärt resultat per 2019 12 26, Blaga 4

budget 2019 och budget2020. Hans Elg ställde fråga angående avskrivning
av skänkt dansbana och fick denna forklarad. Budget 2020 godkändes
därefter av stämman

L0. Fastställande av byavgift
Styrelsen föreslog oforändrad byavgift på 300kr per år vilket godkändes

11. Hänskjutna ärenden till styrelsen
Inget ärende forelåg

12. Beslutsärenden och motioner
Inga ärenden eller motioner förelåg

13. lnformation
Emilie Lindberg informerade att byn ej längre betalar in till fond for avliden
utan kommer i fortsättningen betala generellt till en fond i samband med
parentation. Detta med anledning av att någon avliden kan missas.

Anita Miint har tagit på sig uppgiften att administrera byavgiften.
Hans Elg informerade att planer finns angående forändring av NRK:s
uthyrning av båthus och paviljong. Byalages och NRK:s styrelser kommer att
träffas och diskutera frågan, plan presenteras vid årsstämman i april.

14. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg
1S.Mötet avslutas
Hans Elg tackade for visat intresse och avslutade mötet. Därefter serverades kaffe
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