
Byastämma iByssträsk Byastuga 2017-07-01

l. 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 2016-01-01 var kr 36.592-
2016 års inkomster uppgick till kr 14.801:-
2016 års utgifter upplöpte till kr 10.392:-
Utgående egetkapital20l6-l2-3l blev därmed kr 41.001:-.

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 ror byastugan (elavgifter, försäkring och ett mindre
underhåll) utan attbyakassan 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 ror 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 ror material mm står
naturligtvis byaföreningen för, Lars Bäckman fortsätter att ha det övergripande
ansvaret för badplatsen även under 2017

6. Regler för uthyrning av byastugan
Kenneth redovisade ett förslag. Några justeringar föreslogs av stämman.
Kenneth jobbar in dessa justeringar, varefter dessa nya regler gäller.
(Detta justerade regelverk bifogas detta protokoll) .

7. Utförda projekt 2016.

Badplatsen.
Lars har med hjälp av Lars Ottossons grävmaskin städat bort rötter och vegetation på
badplatsen

Hemsidan
Hemsidan utvecklas hela tiden. Den 15 juni hade hemsidan haft 13 246 besök!:
Roland har snart letat rätt på alla kända gamla flygfoton av hus i Byssräsk och
Bastunäs. Dessa flygfoton läggs in allt eftersom på hemsidan.
Allt fler gamla foton sänds in till Andreas och Roland för insättning på hemsidan.
Jerry jobbar vidare med den digitala kartan och byns historia.
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8. Kommande Projekt

Byastugan
Utvändig städning (Röjning sly mm och borttagning av staket). Grovstädning av
förråd. Mona sammankallande
Lars undersöker hur man tar bort akrylatfårgen i farstun (inför ommålning)

Badplatsen
Lars åtog sig att även under 2017 ansvara för underhållet av badplatsen. Bl a skall
han grunna på om det finns ngt listigt sätt att utföra vasslagning på. Vi tackar för
hans insatser!

Fornminnet
Roland har nu en ide' om hur platsen för de första husen i Byssträsk (fornminne)
skall markeras. Klart under hösten

Fångstgroparna vid Hundlidvägen
Bidrag för skyltar mm (ca 5000- 10 000 kr), som visar var fångstgroparna är belägna
sökes av Roland hos Länsstyrelsen. Arets bidrag är redan fördelade, så beslut om
bidrag kan inte ras förrän nästa år.

Hemsidan
Hemsidan sköts förträffligt av vår webmaster Andreas. Hemsidan är tillgänglig på
nätet under adressen http://bysstrask.se
Den grupp, som arbetar med att utveckla hemsidan (Andreas, Roland, Jerry och
Kjell-Håkan) fortsätter med de pågående projekten (Bilder från 50/60-talet
släktforskning, historia mm).

9. Byastugan hyres ut för privata tillställningar. Pris: 200:- per dag sommartid för de,
som betalat den frivilliga årsavgiften! För utomstående och de, som ej betalat den
frivilliga årsavgiften kostar det 300 kr per dag att hyra byastugan.
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

10. Kallelser och inbjudningar till olika tillställningar inom byn skickas hädanefter i
huvudsak via mail och hemsidan.

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

12 juli 2017

Vid tangentbordet
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Justeras:
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BYSSTRÄSK BYAMÄN
Ekonomisk redovisning per 2016-01-01 t.o.m.2016-12-31
Ing. balans
Bank 36592
Kassa
Summa tillgångar 36592
Transaktioner under året:
Ver Konto Inkomster Utgifter Netto
1 Vattenfall 4898
2 Försäkring 3049
3 Badplatsen 200
4 Driftsbidrag 6600
5 Proj/lnv/underhåll 1200 948 252
6 IT 997
7 Intäktsräntor O
8 Bokförsäljning 500
9 Sammankomstlbyastuga 700 300 400
10 Kuvert,porto,etiketter O
11 Arsavg. fast.ägare 5800

Total 14800 10392
Arets resultat 4408

Eget kapital 41001
51'392 51392

Tillgångar
Bank
Kassa
Summa tillgångar

41759,09

41759

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

758
41001
41759

Byssträsk 2017-06-30 Granskat och godkänt

Kjell-Håkan Hanefjord
Byålderman

Roland Heldestad
Revisor



Hyra av Byastugan iByssträsk.
Om du för ett större kalas eller liknande behöver en rejäl lokal,
finns möjlighet att för en billig peng hyra Byastugan i Byssträsk.
Det finns kyl/frys, spis och vatten att nyttja, samt köksporslin
och husgeråd.

> Byastugan hyrs i huvudsak ut barmarksperioden, 15 maj till
15 september. Undantag kan eventuellt göras.

> Priset är 200 kronor per dygn. OBS! Gäller endast de som
betalat in årsavgiften för fastighetsägare. För övriga - icke
betalande och utomstående - är priset 300 kronor per dygn.

- > Kontakta Kenneth Heldestad på 072 72 99 334 för
information och bokningar.

> Betalning sker smidigast genom insättning av hyresbeloppet
till Byaföreningens konto: 7927-125 96 29. Mottagare;
Byssträsk byakassa.

> Hyresgästers åtagande:
• Städa efter sig.
• Frakta bort sopor. Fritidstunnor finns vid jaktstugan.
• Ta hand om burkar och flaskor på ett miljömässigt sätt.
• Aterställa bord och stolar till förrådet.

> Vid eventuella skador på inventarier etc. blir hyresgäst
ekonomiskt ersättningsskyldig.

Välkommen! .


