
Byssträsk bystämma 2019-07-06

   
1. Byåldermannen Kjell-Håkan Hanefjord hälsade de närvarande välkomna.

2. Till sekreterare att föra stämmoprotokollet utsågs Jerry Arvidsson. Till justeringsman att 
justera stämmoprotokollet utsågs Roland Heldestad.

3. Byåldermannen läste igenom protokollet från fjolårets stämma.

 
4. Byåldermannen redovisade den ekonomiska ställningen för Byssträsk byföreningen.

Ingående eget kapital 2018-01-01 var: 43176,29 kr
2018 års inkomst uppgick till: 13479,00 kr
2018 års utgifter upplöpte till:14060,53 kr
Utgående eget kapital 2018-12-31 blev: 42594,76 kr 

Roland har granskat räkenskaperna och funnit dem riktiga. Stämman godkände därmed 
redovisningen.

5. Elförbrukningen är fortfarande hög och diskussionen blev därmed om hur föreningen ska 
göra med elavtalet, ska det sägas upp och föreningen skaffar sig ett alternativ eller behålla 
med tanke på vad kostnaden blir om föreningen senare vill återinföra en elanslutning till 
bystugan. Medlemmar i föreningen ska fortsätta att se efter eventuella alternativ. 

Lars och Kjell-Håkan har bytt ut det gamla brunnslocket. 
Större delen av staketet är rivet och bortforslat av Lars, Kjell-Håkan och Kennet H.  
 
Lars har röjt och klippt gräs i badviken under förra badsäsongen. Framöver ska byns 
traktorägare hjälpas åt med att lyfta i och ur badbryggan.

6. Projekt

a) Hemsidan bysstrask.se är välskött av Roland och Andreas. Möjligheten att koppla Google
analytics ska undersökas, Jerry kontaktar Andreas. 

b)Tore Holmlund har en 120 minuters film om flottningen i Byssjan, Jerry ska kolla med 
Harriet Wahlberg om hon har kontaktuppgifter till honom. Jerry kollar också med 
Skogsmuseet om de är intresserad av filmen och kan tänka sig att digitalisera den.

c) Roland undersöker licenskostnader på programmet E-track easyhunt. Detta för att förs in 
namn på olika geografiska områden. 

d) Jerry har skickat ut ett mail angående insamling av minnen från vår hembygd. Det kan 
vara händelser under perioden 1950 till 1980-tal, då byn gick genom stora förändringar. 
Skicka gärna önskan vidare till släkt eller fd bybor som kan ha något att berätta. 
Jerry och Roland tar emot era berättelser. 



e) Ny ansökan  om bidrag för att skylta och röja området med fångstgropar, ska lämnas till 
kommunen

f) En ”Välkommen till Byssträsk skylt” vid infarter till byn är inte gjord. Nytt försök till 
nästa år. 

Bymötet avslutades av byåldermannen. Därefter serverades kaffe med goda smörgåsar.

Bastunäs 2019-07-10

Jerry Arvidsson
070-669 26 20


