
Byastämma iByssträsk Byastuga 2016-07-02

1. Byaåldermannen Kjell-Håkan Hanefjord hälsade de närvarande välkomna

2. Till sekreterare att föra stämmoprotokollet utsågs Åke Edlund.
Till justeringsman att justera stämmoprotokollet utsågs Roland Heldestad

3. Ordföranden läste igenom protokollet från fjolårets byastämma.

4. Ordföranden redovisade den ekonomiska ställningen för byaföreningen.

Ingående eget kapital 2015-01-01 var kr 33.666-
2015 års inkomster uppgick till kr 13.710:-
2015 års utgifter upplöpte till 10.784:-
Utgående eget kapital 2015-12-31 blev därmed 36.592:-.

Roland har granskat räkenskaperna och befunnit dem riktiga. Stämman godkände
därefter redovisningen.

Den frivilliga årliga medlemsavgiften har medfört att vi nu har en ekonomi i balans
och kan betala löpande utgifter för byastugan (elavgifter, försäkring och ett mindre
underhåll) utan att byakassan dräneras på sitt kapital. Det beslöts att avgiften skulle
behållas även kommande år. De, som betalar denna avgift, har möjlighet att
kostnadsfritt låna byaföreningens betongblandare, byggsåg och släpvagn.

5. Frivilliga insatser för att sköta byastugevaktmästeriet och underhållet av badplatsen
har prövats under de senaste åren och fungerat bra, varför samma tingens ordning
beslöts gälla även för det kommande året. Direkta kostnader för material mm står
naturligtvis byaföreningen för. Lars Bäckman fortsätter att ha det övergripande
ansvaret för badplatsen även under 2016.

6. Utförda projekt 2015
Byastugan
Under försommaren 2015 har rep och tjärmålning av dörrarna till uthuset utförts av
Roland och Kjell-Håkan.
En ny mycket snygg skylt "Byastuga" har satts upp på fasaden på byastugan av
Lotten, Kjell-Håkan och Roland.

Badplatsen.
Ommålning av badhytten har utförts av Lars och Peter.

Minnesstenen
Minnesstenen har under sommaren flyttats till sin nya plats av Roland och Åke.

Hemsidan
Hemsidan sköts förträffligt av vår webmaster Andreas. Hemsidan är tillgänglig på
nätet under adressen http://bysstrask.se
Antalet besökare på hemsidan är 20-30 per dag! Roland fick i uppdrag att tacka
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Andreas med en lämplig present för det jpbb han lägger ned på byns hemsida.
Den grupp, som arbetar med att utveckla hemsidan är Andreas, Roland och Kjell-
Håkan

7. Kommande projekt

Byastugan
Beslöts att sista helgen i maj nästa år avsätts till en ordentlig vårstädning av såväl
själva byastugan som uthuset. Mona organiserar det hela.
Kenneth tog på sig att författa en skrift, som klarlägger vilka regler, som skall gälla
vid uthyrning av byastugan

Badplatsen
Lars åtog sig att även under 2016 ansvara för underhållet av badplatsen. Bl a skall
han grunna på om det finns ngt listigt sätt att utför vasslagning. Vi tackar för hans
insatser!

Fornminnet
Det beslöts även att fornminnet (i form aven synlig gammal husgrund) skall
stängslas in. Roland är projektansvarig.

Fångstgroparna vid Hundlidvägen
För att fler människor skall kunna upptäcka de intressanta fångstgroparna strax
bortom vägskälet till Vinmyrvägen, borde ngn form av skyltar, som visar var
fångstgropsystemet är beläget, sättas upp längs Hundlidvägen. Förutom att det är
intressant att se hur forntidens jägare bar sig åt för att f'anga älg är platsen vacker och
lämplig som utflyktsmål (långsträckt rullstensås).
Roland kollar om det går att hitta någon, som är villig att sponsra skyltarna. Stig-
Lennart lovade samtidigt att kolla med kommunen.

Hemsidan
Byssträskboken visar historien om Byssträsk fram till mitten av 1900- talet.
D v s hur Byssträsk utvecklats under de första 200 åren.
En fortsatt dokumentation av byns historia kan göras på hemsidan. Därför efterlyses
material (exempelvis foton, som dokumenterar livet i Byssträsk under de senaste 60 -
70 åren) till hemsidan.

Digital byakarta
Jerry funderar vidare på projektet med en digital byakarta, på vilken de gamla lokala
namnen på olika ställen finns inlagda.
Bilder; som kan vara av intresse att ha på hemsidan, kan skickas till Andreas med
mail-adressen: a.eriksson@bysstrask.se

8. Byastugan hyres ut för privata tillställningar. Pris: 200:- per dag sommartid!
Det beslöts att fiskeföreningen och viltvårdsområdet också skall betala för sitt
utnyttjande av byastugan (200 kr/år).
Tillställningar, till vilka alla bybor är välkomna och som hålls för att främja
sammanhållningen i byn, belastas ej av hyreskostnader (Exempelvis byns pubaftnar).
Kenneth tar upp bokningarna
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9. Kallelser och inbjudningar till olika tillställningar inom byn skickas hädanefter i
huvudsak via mail och hemsidan.

10. Då inga övriga frågor förelåg avslutade byaåldermannen mötet och församlade
övergick traditionsenligt till att njuta av kaffe och välsmakande smörgåsar, som
Lotten och Mona ordnat.

Byssträsk den 2 juli 2016

Vid tangentbordet

~~~

Justeras:
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BYSSTRÄSK BYAMÄN
Ekonomisk redovisning per 2015-01-01 t.o.m.2015-12-31
Ing. balans
Bank 33666
Kassa

Summa tillgångar 33666

Transaktioner under året:
Ver Konto Inkomster Utgifter Netto
1 Vattenfall 4290
2 Försäkring 2992
3 Badplatsen
4 Driftsbidrag 6600
5 Projekt/l nv./underhåll 1000 2174 -1174
6 IT 988
7 Intäktsräntor 10
8 Bokförsäljning 500
9 SammankomsVbyastuga 400 300 100
10 Kuvert,porto,etiketter 40
11 Arsavg. fast.ägare 5200

Total 13710 10784
Arets resultat 2926

Eget kapital 36592
47376 47376

Tillgångar
Bank
Kassa
Summa tillgångar

37930

37930

Skulder & Eget kapital
Skuld (till KH)
Eget kapital
S:a skulder & eget kapital

1338
36592
37930

Byssträsk 2016-06-30 Granskat och godkänt

Kjell-Håkan Hanefjord
Byålderman

Roland Heldestad
Revisor


