
Protokoll fttrt vid Laknäs Ostanhols bystämma
måndagen den 29 december 2014 i bystugan

Stämman inleds med att ordforande Christina Asplund hälsade alla välkomna

och presenterade styrelsen.

Stämmans behöriga kallelse
Christina A redogjorde fiir stämmans utlysande vilket godkändes.

Godkännande av dagordning
Stiimman godkände dagordningen med foljande justering; p 8 "Toalett vid

stranden" flyttas till p 12 "Information".

Val av ordfiirande och sekreterare ltir stämman
Til} stämmans ordforande valdes Hans Elg och till sekreterare Kersti Sommar.

Val av två protokollsjusterare
Christer Lind och Rosemari Fors valdes till protokolljusterare.

Godkiinnande av ftiregående protokoll
protokollet från bystiimman den 28 april2014 godkändes.

Verksamhetsplan och budget
Kristina Sundberg presenterade verksamhetsplanen for 2015. Se bilaga.

Leif Rosengren informerade om de renoveringsprojekt som planeras.

Verksamhetsplanen godkåindes av stämman.

Caisa Johansson gick igenom prognos for 2014 och budget for 2015-

Prognos for 2A14 visar ett resultat pä 43 850 kr. Se bilaga.

Budget 2015 visar ett nollresultat. Se bilaga.

Budget for 2015 godkändes av stämman.

Fastställande av byavgift
Beslut fattades av stiimmanattbyavgiften for 2015 iir oforändrad, 300 kr.

Motioner och skrivelser
Inga motioner och skrivelser har inlämnats.

Hänskjutna ärenden till styrelsen från vårstämman
Kristina S informerade om en motion från Hans Elg om att en instruktion frir

valberedningens arbete bör finnas. Styrelsen kommer att utforma ett

policydokument som läggs ut på hemsidan ftir kännedom. Därefter tas beslut vid

årsstämman i april 2015.



Stadgeändring
Försläg lämnaäes infor vårstämman2014 från sittande valberedning om ändring

av nuvarande stadgar, faststä11da2008-12-30. Därefter har en arbetsgrupp

bestående av Kristina Sundberg, Hans Elg och Kersti Sommar utarbetat ett

forslag till ändrade stadgar som Kristina presenterade.

Stadgeändringarna beslutades av stämman enligt forslaget.

Stadgeforslaget anslås på hemsidan och vid bystugans entr6.

EfteÅom staågeiindringar ska fattas vid två på varandra foljande bystämmor

varav en årsstämma kommer nästa beslut vid årsståimman i april 2015.

Information
- Toalett vid stranden
Hans E informerade om toalettbygget. Markarbeten planeras påbörjas aptiV maj

Z0l5 och byggnation planeras ske maj - juni 2015. Kalkyl budget 469 083 kr.

Ansökta biOiag hos Boverket resp. Länsstyrelsen är en betydande forutsättning

for projektet. EU-bidrag sökes under 2015.

- Anslagstavlor i Laknäs och Östanhol
Hans Skommar presenterade den inventering han giort över byarnas

anslagstavlor, Det finns c:a 35 st, varav många är s.k. brevlådetavlor och i dåligt

skick. 15 anses som godkiinda anslagstavlor. Styrelsen arbetar vidare med

inventeringen samt hur byalagets information skall bli bättre synlig'

- Fiber
per Svalänge informerade om att fiber nu installerats i bystugan och att ett väl

fungerande intemet kommer att finnas i bystugan från januariz0ls.

- Tällbergsbyarnas byaråd
Christina L it for-erade om de fura möten byarådet haft 2014. Hon och Hans

Skommar åir byalagets representanter i byarådet. Christina är även byarådets

representant i kommunbygderådet.

- Grå ärter
Anita Larses informerade om en florfrågan från Agneta Magnusson, Leksands

Trädgårdsfiirening att odla "Laknäsärtan". I kulturhusets arkiv finns dessa

bevarade. Stämman beslutade att det är OK ftir Agneta Magnusson att odla

ärterna.

- Spelmansstämman
Fle? krafter behövs for att vi ska kunna genomfora stämman även 2015.



Övriga frågor
Elra ftångr3;ö$.n påtalade den bristf?illiga belysningen vid

Månkväge"ffvfy*ag.n och vägen från Tällbergsporten till Tällbergs station'

J-E Bonä undrade om det tagits några kontakter ang. forsämrade

bussforbindelser.
Båda frågeställningarna hänskj uts till byarådet'

Eva Mångs Sjögren foreslår att de tiilt som byalaget äger kan hyras ut for attfa

inkomst till byn. Frågan hänskjuts till styrelsen'

Gunbritt Backlund påtalade att tung trafik trafikerar Lassagattu, vilket inte är

lämpligt. vägkommittön får i uppdrag att skylta upp Lassagatfu.

Mötet avslutas
Hans avslutar mötet.
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Rosemari Fors
Protokolljusterare
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