
Protokoll fört vid 2015 års bystämma i Oxbergs Byalag 

Plats: Bygården Oxberg 
Tid: 2014-03-22 kl. 16:00 
Bilagor: Dagordning; Verksamhetsberättelse; Revisionsberättelse; Budget; 
Verksamhetsplan och Deltagarlista. 

§ 1. Stämman öppnades och ordförande Kjell Sverre hälsade de 

närvarande välkomna. 

§2. Till ordförande för stämman valdes Kjell Sverre och till 

sekreterare valdes Anna Lekander. 

§3. Till Justeringsmän valdes Viktoria Sverre och Stig Larsson 

§4. På fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst svarade stämman ja. 

§5. Dagordningen fastställdes av stämman enligt liggande förslag. 

§6. styrelsens skriftliga verksamhetsberättelse föredrogs och kompletterades även med 

muntlig information. 

Verksamhetsberättelsen godkändes av stämman och lades till handlingarna. 

§7. Revisionsberättelsen föredrogs av revisorn Ola Blumenberg och lades till 

handlingarna. 

§8. Stämman beslöt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. 

§9. Stämman beslöt att inga arvoden skall utgå för verksamhetsåret 2015 i likhet med 

tidigare år. 



§1 O. Till styrelseledamöter för 2015 valdes: 

Kjell Sverre omvald 2 år 

Leif Lekander 1 år kvar 

Håkan Brinkenberg omvald 2år 

Jan-Olov Hårnås 1 år kvar 

Linda Johnsson omvald 2 år 

Anna Lekander omvald 2 år 

Folke Thelin 1 år kvar 

Viktoria Sverre 1 år kvar 

§ 11 . Till revisorer för 2015 valdes Ola Blumenberg och Olle Larsson . Som 

revisorsuppleant valdes Stig Larsson 

§12. Till valberedning för 2015 valdes Lasse Olsson och Olle Larsson 

§13. Budget och verksamhetsplan fastställdes enligt förslag. 

§ 14. Blomsterfonden kommer under 2015 fortsatt att administreras av Eva Lund. 

Stämman beslutar att Eva fortsatt får 1 O kr/minnesgåva i arvode samt att lägsta 

belopp ska vara 50 kr för minnesgåva. 

§15. Inga skrivelser eller motioner hade inkommit för behandling på bystämman. 



§16. Övriga frågor: 

Stämman beslutar att Stig Larsson sköter rastplatserna i Oxberg . 

Kjell Sverre informerar att LIS planen(landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen) vunnit laga kraft. Byalaget fick gehör för gränsdragningen i Sjurby dock 

inga andra. Synpunkter som lämnades från Oxbergs byalag . LIS-planens 

handlingar finns att läsa på kommunens hemsida. 

Banvallsslänten har nu blivit en 8 år lång följetong. Byalaget kommer att 

fortsätta i sina kontakter med Trafikverket i hopp om att få respons till en 

röjning av slänten. 

Leif L informerar om sina kontakter med Dalatrafik och strulet med deras 

tidtabeller och bussturer till Oxberg efter införandet av deras "Bussrevolution" i 

Januari 2015. Efter många mail och ett möte med kommunens ansvarige samt 

en person från Dalatrafik ska förhoppningsvis en del av problemen vara lösta 

och skolbarnen mf komma hem till Oxberg. 

Önskan om att få till en Hastighetskamera norr i byn för att försöka dämpa 

farten kom upp. Byalaget ger Folke i uppdrag att ta frågan med trafikrådet i 

Mora Kommun. 

En önskan om att Gammelvägen borde rustas och göras till en trevlig gångväg 

för att undkomma den värsta trafiken kom som ett förslag . 

§17. Mötet avslutades 



Vid tangentbordet: 

AnnaLekander 

Justeras: 

Ordförande Kjell Sverre 


