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Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med
Sjurby fäbodlag hos Gunnel och Bo
Björlin den 20 juli 2013 i soligt och
ljuvligt sommarväder med temperaturer
om dryga 23 grader.
Närvarande: 35 fäbodgrannar och fäboende
med ett glädjande stort inslag av barn.

§1
Talmannen Max Blumenberg öppnade mötet genom att slå den imposanta och biodynamiska
klubban i bordet samtidigt som en vindil (eller om det var draget från klubban) svepte iväg
hans anteckningar.
§2
Mötesdeltagarna följde talmannens anmodan och presenterade sig med speciell betoning på
sina anknytningar till Sjurby.
§3
Värden Bo tog nu till orda och hälsade oss välkomna till gården. Han inledde med att
deklamera några verser ur Erik Mattias Yrgårds ”Sjurbysvisa”, nämligen de som handlade om
Ållmasgarden, där stämman nu ägde rum. Därefter berättade han om dess historia med god
hjälp av Lars Lundins uppteckningar. Gården finns med på storskifteskartan från 1845. Bos
farfars far ägde då densamma. Troligen är gården från slutet av 1600-talet.

§4
Till ordförande för årsstämman valdes Max Blumenberg och till sekreterare Jan Blumenberg.

§5
Förslaget till dagordning godkändes enligt god sed i befintligt skick.

§6
Till justeringsmän för mötet omvaldes Alice Skoglund och Åke Söderkvist.

§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
1996 hölls stämman här förra gången. Bo läste upp valda delar av protokollet från förra
millenniet. Av noteringarna framgick att röjning av vägrenarna även då var ett viktigt inslag i
fäbodlivet och att grannsamverkan för att hålla slyn stången betonades.
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Bryggmästaren rapporterade då (1996) att ”bryggan flyter”. Vart den flutit eller tagit vägen
sedan dess kände ingen idag (2013) till.

§9
Nu reste sig Mats Yrgård och läste upp revisionsberättelsen. Behållningen ökade under år
2012 med 3508 kronor och var vid periodens utgång 63551 kronor.
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
Mats Yrgård.
Gun och Sigge Fanslau
Åke Söderqvist 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
Talmannen framförde fäbodlagets tack till ”Bossarna” Nyström och Sundberg för goda och
framgångsrika arbeten som ”Slogbo-mäster” respektive ledamot i vägkommittén. Nyström har
tagit hand om slogbod och bord på ett föredömligt sätt och Sundberg har bland annat tagit
fram en skiss på ny bro över Gambelåni. Den har dock tills vidare inte kunnat förverkligas
eftersom finansiering ännu inte kunnat ordnas. Även Sjurby känner av turbulensen i
omvärlden efter finanskrisen.

§ 12
Rapporter och diskussioner från utförda, pågående och planerade projekt:
Vägskylt

Vägskylt ”Sjurby 1” finns numera vid vägen Oxberg – Evertsberg. Den
har bekostats och satts upp av Trafikverket, som även svarar för
underhåll av densamma. Skylten behövs för att brandkår, ambulans och
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andra samhällsorgan skall hitta till fäboden. För att de skall hitta i
fäboden krävs belägenhetsadresser (nummer) på fastigheterna. Sådana
adresser har samtliga bebyggda fastigheter begåvats med efter utredning
och beslut i Mora kommun.
Skylt på husen

Talmannen visade upp ett exempel (taget från Oxberg) på hur numren på
husen skulle kunna se ut. Han föreslog att en gemensam beställning av
likadant designade nummerskyltar skulle göras och att fäbodlaget i så
fall skulle bekosta själva skyltarna.
Stämman beslöt att anta talmannens förslag och uppdrog åt honom att
arbeta vidare i den andan.
Varje fastighetsägare bestämmer självklart hur skylten på deras hus skall
se ut. De får dock själva bekosta skyltar som designas på annat sätt än
den gemensamt utformade.

Grannsamverkan

Talmannen uppmanade inbyggarna till ännu bättre grannsamverkan för
att upprätthålla det öppna landskapet.

Bryggan mm

Bryggkommittén rapporterade att gräsmatta anlagts nere vid båtplatsen
och föreslog ytterligare åtgärder för att öka platsens attraktionskraft.
Mora jordägare har kontaktats med önskemål om att vi får avlägsna de
tiotal träd som skuggar slogboden. Mötet beslöt att kommittén arbetar
vidare enligt följande:
1. Fortsatt kontakt med Mora jordägare för att få klartecken att ta
bort träden intill slogboden.
2. Ytterligare ett bord beställs av fäbodens egen byggmästare för
placering på den nya gräsmattan eller där kommittén finner det
vara lämpligt.
3. Anläggandet av ny fast grill på platsen.

Röjning av vägrenar Röjning utförs för vägdelen mellan Yrgårds och sjön måndagen 29 juli
från kl. 14. Medtag röjsåg, kratta, annat lämpligt redskap eller kom som
ni är. Bil med släpvagn för borttransport av sly mm behövs också.
Röjarskiva för utvärdering, eftertanke mm planeras till någon kväll i
augusti. Plats och tid kommer att meddelas senare och anges på
anslagstavlan.
Tipspromenaden

Tipspromenadbingon genomförs i morgon 21 juli. Start- och målplats är
gårdstunet hos Gun och Sigge Fanslau.

Cykelvasan

Cykelvasan omfattar i år 2 dagar, 16 och 17 augusti. Fäbodlaget deltar
med ca 20 personer för servering mm vid kontrollen i Oxberg. Anmäl er
till Max, som samordnar våra insatser.

Vasastafetten

Max informerade om den kommande Vasastafetten lördagen 24 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.

Jan Blumenberg

Country live music

4(4)

Sjurby fäbodlag
Årsstämma 2013
Grievous Angels spelar ikväll uppe i Tägten.

§13
Åke Söderquist har uppmärksammat att räcket över bron över Gambelåni behöver repareras.
Han har kontaktat Vasaloppet, som lovat att åtgärda skadorna på bron.

§ 14
Nästa års stämma hålls lördagen 19 juli kl 14.00 hos Yrgårds. Året därefter äger stämman
prel. rum hos Astrid och Max Blumenberg.

§ 15
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 Jocke Söderquist.
Hästskokastningen vanns efter utslagskastning av Alice Skoglund.
På kvällen gjorde Grievous Angels ett bejublat och succéartat framträdande uppe i Tägten
inför en salig publik om ca 110 personer. Efter mingel med servering av grillad korv med
mera spelade sjumannabandet country live music i drygt en timme i ljuvligt högsommarväder.
Mygg och knott hade förstånd att hålla sig borta under hela konserten inklusive extranumren.
De som inte kom får skylla sig själva.

Sjurby i högsommartid 2013

Jan Blumenberg
fäbodskrivare
Justeras:

Alice Skoglund
justeringskvinna

Bilaga: Fotobilaga

Åke Söderkvist
justeringsman
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Kö vid serveringsbordet
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Segrarna med sina belöningar

Tack för att vi fick komma och tack för förplägnaden.
Bo med döttrarna Christina (till vänster) och Ann-Marie
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