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Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med
Sjurby fäbodlag hos Ing-Marie Örnås den
21 juli 2012 vid växlande väderlek med
temperaturer mellan 16 och 18 grader.
Närvarande: 25 fäbodgrannar och fäboende
samt 1 hund.
§1
Talmannen Max Blumenberg öppnade mötet med lilla klubban med hänsyn till bordet av glas
och hälsade deltagarna välkomna. Speciellt välkomnades den nya fastighetsägaren Jessika
Sundberg med make Jan Olander. Jessika är dotter till Bo Sundberg.

§2
Ing-Marie hälsade oss välkomna till gården och berättade om dess historia. Ett härbre från
Nygerd i Oxberg flyttades hit som första byggnad 2004. Den kom i ett stycke med hjälp av
lyftkran och lastbil. Härbret är från 1800-talet. Platsen är gammal åkermark där Ing-Marie
räfsat hö i sin ungdom. En friggebod står också på platsen. Boden tjänstgör som förråd.
En gammal lada med inristat årtal 1849 har flyttats till tomten och uppförts som vindskydd
med tre sidor och stampat jordgolv. Ladan har stått i Gopshusängarna innan Spjutmosjön
dämdes upp och sedan legat upplagd ett 50-tal år i Nygerd. Framtiden för ladan är oviss.

§3
Till ordförande för årsstämman valdes Max Blumenberg och till sekreterare Jan Blumenberg.

§4
Förslaget till dagordning godkändes i befintligt skick. Talmannen meddelade att
kaffe och läsk med bröd serveras efter stämmoförhandlingarna. Efter dessa förfriskningar
vidtar de traditionella Sjurbysmästerskapen i Burkslagning resp. Hästskokastning

§5
Till justeringsmän för mötet valdes Alice Skoglund och Åke Söderkvist.

§6
Bror och Kjell Eriksson (far och son) har avlidit sedan föregående stämma. Bror har varit en
av stöttepelarna i Sjurby under många år och är omnämnd på flera ställen i Yrgårds
Sjurbysvisa, Kjell har tillbringat hela somrarna i Sjurby under sin uppväxttid. Deras minne
hedrades med en stunds tystnad.
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§7
Protokollet från förra årsstämman har tidigare skickats ut till samtliga boende i fäboden.
Eftersom det var vederbörligen justerat och inga erinringar inkommit lades det till
handlingarna.

§8
Revisionsberättelsen upplästes av Mats Yrgård. Behållningen vid periodens utgång var 58418
kr i Svensk Likviditetsfond och 1624 kr i kassan. Intäkterna var 2875 kr från promenadbingon
och 6875 kr från Vasastafetten och Cykelvasan.
Stämman följde revisorernas förslag och beviljade fäbodrådet full ansvarsfrihet för det gångna
räkenskapsåret.

§ 10
Val av ledamöter i fäbodrådet och övriga funktionärer. Valda blev följande:
Talman
Vice talman
Skattmästare
Skrivare
Rådmän
Fyllemän/kelinger
Revisorer
Revisorssuppleant
Klubbmästare
Hästskomäster
Slogbomäster
Promenadbingokommitté
Vägkommitté
SM-general
Valberedning
Bryggkommitté

Max Blumenberg
Bo Martinsson
Anita Andersson
Jan Blumenberg
Alice Skoglund, Åke Söderquist och Sigge Fanslau.
Gun Fanslau och Ilona Söderquist
Bengt Kihlberg och Mats Yrgård
Alice Skoglund
Mats Yrgård
Bo Martinsson
”Slog-Bo” Nyström
Gun och Sigge Fanslau
Åke Söderqvist, Bo Sundberg och undertecknad skrivare.
Leif Lekander
Ilona Söderquist och Gun Fanslau. Ilona är sammankallande.
Åke Söderquist, Leif Lekander och Max Blumenberg. Max är
sammankallande.

Fäbodlagets firma tecknas av Max Blumenberg (talman) och Anita Andersson (skattmästare).
Båda äger rätt att teckna firman var för sig.
§ 11
Bo Nyström har varit kassör sedan 1998 men avsagt sig omval. Han avtackades för sitt
nedlagda och framgångsrika arbete med ett presentkort och blommor. Dessa överlämnades
senare eftersom Bosse inte haft tillfälle att närvara vid dagens möte.

§ 12
Rapporter och diskussioner från pågående och planerade projekt:
Vägkommittén

Åke S. och Jan B. ingår numera i styrelsen för Oxbergs vägars
samfällighetsförening.
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Vedhuggning/
vägrenarna

Ved för huggning för eget behov finns fortfarande inom vägområdet och
även där Älvdalens Besparingsskog avverkat på sitt skifte ner mot
Oxbergssjön.
Intresserade kontaktar Max eller Åke för närmare upplysningar.
Tel. nr 070-2734848 resp. 073-33371936.

Grannsamverkan

Talmannen uppmanade inbyggarna till ännu bättre grannsamverkan för
att upprätthålla det öppna landskapet. Önskemål har framförts av flera
fastighetsägare om hjälp med buskröjning och gräsklippning och de är
villiga att ersätta kostnader för bensin och övriga omkostnader. Max kan
ge närmare besked och förmedla kontakter.

Bryggan mm

Bryggkommittén rapporterade att rishögarna intill sjön framgångsrikt
har bränts ner. Förslag framfördes om att snygga till området med
fyllning och att där anlägga en gräsmatta. Kommittén jobbar vidare med
frågan och kommer närmast att kontakta markägarna.

Röjning av vägrenar Röjning utförs för vägdelen mellan Yrgårds och sjön fredagen 17
augusti från kl. 14. Medtag röjsåg, kratta eller annat lämpligt redskap.
Röjarskiva planeras till efterföljande dag 18 augusti. Plats och tid
kommer att anges på anslagstavlan.
Tipspromenaden

Tipspromenadbingon genomförs i morgon 22 juli. Start- och målplats är
gårdstunet hos Bo och Mona Martinsson.

Cykelvasan

Cykelvasan omfattar i år 2 dagar, 10 och 11 augusti. Fäbodlaget deltar
med ca 14 personer för servering vid kontrollen i Oxberg. Max
samordnar.

Vasastafetten

Max informerade om kommande Vasastafetten lördagen 18 augusti. Vi
skall då se till att parkeringarna vid kontrollen i Oxberg fungerar lika bra
som tidigare år. Ca 20 personer bör det vara för att få det hela att flyta.

§ 13
Nästa års stämma hålls lördagen 20 juli kl 14.00 hos Björlins. Året därefter äger stämman
prel. rum hos Yrgårds.

§ 14
Talmannen avslutade stämman efter att ha tackat värden och inbjudit stämmodeltagarna till
Sjurbymästerskapen i "Burkslagning" och "Hästskokastning" efter kaffe- och saftpaus.

Postludium

”Sjurby Open" i Burkslagning resp. Hästskokastning avslutade samvaron.
Burkslagningen vanns av självaste generalen Leif Lekander som redan med tävlingens första
slag satte de övriga deltagarna på plats.
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Hästskokastningen vanns av Max Blumenberg. Utslagskastning måste tillgripas innan
segrare kunde utses.
Tävlingarna genomfördes i god olympisk anda. Dessutom noterades inga personskador och ej
heller några dopingskandaler.

Sjurby i högsommartid 2012

Jan Blumenberg
fäbodskrivare
Justeras:

Alice Skoglund
justeringskvinna

Bilaga: Fotobilaga

Åke Söderkvist
justeringsman

