OXBERGSBYALAG
Verksamhetsberättelse 2012

Detta skall Byalaget göra enligt stadgarna
Byalaget är en allaktivitetsförening som skall
e!J
hantera bygemensamma frågm; där ingen annan har ett uttalat ansvar
e!J
tillsammans med byns övriga föreningar, organisationer och intressegrupper verka för
gemenskap och samarbete i byn och utveckling av byns gemensamma intressen
e!J
administrera Blomsterfonden

Bystämma

Basen i föreningen är Bystämman, som är Byalagets högsta beslutande organ. Stämman
fastställer stadgar och budget och utser styrelseledamöter m fl funktionärer.

l En bystämma har genomförts den 2 februari 2012.
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Styrelsen har under året bestått av följande personer:
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Kassör (inte styrelseledamot)
Bo Nyström

till nästaårsmöte

Styrelsen har et
f er 2012 års bystämma hat
f fem protokollförda möten under året. Se vidare om
ärenden nedan.

Detta har Byalaget gjort under 2012
Oxbergs hemsida
Besöksfrekvensen på hemsidan har under året legat på 50 -

150

per dag.

Bykontoret
Bykontoret har under året varit vilande

Kioskverksamheten
Som vanligt har Byalaget drivit kioskverksamheten under Vasaloppets vintervecka.

Aktiviteter
Byalaget har medverkat vid framtagande av sommarprogrammet
Deltagit i arrangerandet av information o diskussion angående LIS (Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen) tillsammans med Mora kommun.
Stöttat fmansierat en välbesökt älgmiddag i Bygården.
Tillsammans med brandkåren och polisen anordnades en informationskväll i november.

Öppet landskap
Ansträngningarna med att få röjt i Älvbacken fortsätter. Den 30 oktober besöktes vi av Sven
Eriksson från trafikverket och Gunnar Israelsson från Mora kommun, som förevisades
växtligheten i slänten. Att en kraftig gallring bör företas är alla överens om.

Rastplatser och trafik
Oxbergs Byalag sköter rastplatsen vid Sundet och vid Oxbergsgården.
Fått tillstånd en hastighetssänkning genom Oxberg

Atervinningsstationen
Atervinningsstationen sköts av Oxbergs Byalag som bekostar löpande underhåll och skötsel
av återvinningsstationen samt snöröjning vid bensinmacken.

Byalagets ekonomi
Aret resultat, 24849 kronor, (inkl. blomterfonden) finns redovisat i bilaga l.

Oxbergs Blomsterfond
Blomsterfondens ekonomi
BEHÅLLNING 2012-12-3 1

70 973

Övrigt
Folke Thelin har under året varit Byalagets representant i Mora Trafikråd och Mora byaråd.
Folke Thelin har deltagit vid länsbyarådets årsmöte i Solvarbo, länsbyarådets möte" ett
omställt Dalarna" i Rättvik samt vid Länsstyrelsens landsbygdsmöte i Dala Järna.
Oxbergs Byalag sätter upp julgran vid träskoaffåren samt bidrar ekonomiskt till
Midsommarfirandet.
Oxbergs Byalag
styrelser.
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fortsatt positivt till en personunion mellan Byalagets och Oxbergs IF:s
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Revisionsberättelse

Till bystämman i Oxbergs Byalag (884402-1520)

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens fOrvattning i Oxbergs Byalag,
inklusive administrationen av Oxbergs Blomsterfond, f'ör räkenskapsåret2012. Det är styrelsen
som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och forvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om
redovisningen och f'örvaltningen på grundval av vår revision.
Oxbergs Byalags balansräkning uppvisar ett eget kapital per2012-12-31 uppgående till196 516,87

kr varav Blomsterfondens kapital utgör 70 973,68 kr. Årets vinst som ingår i det egna kapitalet
uppgår till24 8490
, 8, varav Blomsterfondens vinst utgör11 962,28 kr
Redovisningen ger en rättvisande bild av Byalagets resultat och ställning i enlighet med god
redovisningssed i Sverige.
Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med Byalagets stadgar. Vi
tillstyrker att bystämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet fOr räkenskapsåret.

Mora den20 februari2013

Ola Blumenberg

CS:��,
Olle Larsson

\

