
Protokoll fort vid 2016 ars bystiimma i Oxbergs Byalag 

Plats: Bygarden Oxberg 
Tid: 2016-04-10 kl. 16:00 
Bilagor: Dagordning; Verksamhetsberattelse; Revisionsberattelse; Budget; Verksamhetsplan och 
Deltagarlista. 

§1 . Stamman oppnades och ordfOrande Kjell Sverre halsade de 

narvarande valkomna. 

§2. Till ordfOrande for stamman valdes Kjell Sverre och till 

sekreterare valdes Anna Lekander. 

§3. Till Justeringsman valdes Folke Thelin och L-E Larsson 

§4. Pa fraga om stamman blivit stadgeenligt utlyst svarade stamman ja. 

§5. Dagordningen faststalldes av stamman enligt liggande fOrslag. 

§6. Styrelsens skriftliga verksamhetsberattelse fOredrogs av ordfOranden Kjell Sverre och 

kompletterades aven med inforrnation av kassoren J-O Hamas 

Verksamhetsberattelsen godkandes av stamman och lades till handlingama. 

§7. Revisionsberattelsen fOredrogs av revisom Ola Blumenberg och lades till handlingama. 

§8. Stamman besiOt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2015. 

§9. Stamman besiOt att inga arvoden skall utga fOr verksamhetsaret 2016 i likhet med tidigare ar 

§10. Till styrelseledamoter for 2016 valdes: 

Kjell Sverre 
Leif Lekander 
Hakan Brinkenberg 
Jan-Oiov Hamas 
Linda Johnsson 
Anna Lekander 
Folke Thelin 
Viktoria Sverre 

1 ar kvar 
omvald pa 2 ar. 
1ar kvar 
omvald pa 2 ar 
1 ar kvar 
1 ar kvar 
omvald pa 2 ar 
omvald pa 2 ar 



§11 . Till revisorer for 2016 valdes Ola Blumenberg och Stig Larsson. 

§12. Till valberedning fOr 2016 valdes Lasse Olsson och Olle Larsson 

§13. Efter diskussion justerades budget med en hojning pa 5000kr pa kontot fOr snorojning. 

Detta for att kunna snOroja ~ven rastplatsen vid OxbergssjOn efter Evertsbergsv~gen. 

Verksamhetsplanen faststalldes enligt forslag. 

§14. Blomsterfonden kommer under 2016 fortsatt att administraras av Eva Lund. 

Hjartstartare har kOpts in till Oxberg med medel fran blomsterfonden. 

§15. lnga skrivelser eller motioner hade inkommit fOr behandling pa byst~mman . 

§ 16. Ovriga fragor: 

Byalaget atar sig att skiva en skrivelse till Trafikverket om att fa med en gangvag frtm gamla affaren till 

badplatsen i den nya trafikplanen som ~r pa gang fOr Vasaloppsv~gen . 

§17. Motet avslutades 



Vid tangentbordet: 

Anna Lekander 

Justeras: 

Folke Thelin 

OrdfOrande Kjell Sverre 

Narvaro lista: 
Lena Tomlén 
Ola Blumenberg 
Harry Larsson 
Leif Lekander 
Agneta Olsson 
Stig Larsson 
Tage Olsson 
Lars-Erik Nilsson 
Folke Thelin 
HAkan Johansson 
Tommy Tomlén 
Jan P!lsson 
Eva Thelin-Spfumar 
J-OH!m!s 
Lars Lundin 
Lasse Olsson 
Olle Lekander 
FolkeHedin 
Max Blumenberg 
Anna Lekander 
Kjell Sverre 

/ 
~-W~ 

L-E Nilsson 



r 

Revisionsberattelse 

Till bystimman i Oxbergs Byalag (884402-1520) 

Vi har granskat arsbokslutet och bokfóringen samt styrelsens ft>rvaltning i Oxbergs Byalag, 
inklusive administrationen av Oxbergs Blomsterfond, fór riikenskapsAret 2015. Det ar 
styrelsen som har ansvaret fór riikenskapshandlingarna och fórvaltningen. V 3rt ansvar ar 
att uttala oss om redovisningen och fórvaltningen pA grundval av var revision. 

Oxbergs Byalags balansrükning uppvisar ett eget kapital per 2015-12-31 uppgAende till 
265 766,55 kr varav Blomsterfondens kapital utg6r 76 111,72 kr. Arets vinst som ingar i 
det egna kapitalet uppgar till 11 303,68 varav Blomsterfondens vinst utgor 4 092,00 kr 

Redovisningen ger en riittvisande bild av Byalagets resultat och stlillning i enlighet med 
god redovisningssed i Sverige. 

Styrelsens ledam6ter har enligt var bedomning inte handlat i strid med Byalagets stadgar. 
Vi tillstyrker att bystlimman beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet fór riikenskapsAret. 

Oxberg den 4 april 2016 

()~~ 
Ola Blumenberg Olle Larsson 



OXBERGS BYALAG 
 

Verksamhetsberättelse 2015 
 
  
 

Detta skall Byalaget göra enligt stadgarna 
 
Byalaget är en allaktivitetsförening som skall 
 hantera bygemensamma frågor, där ingen annan har ett uttalat ansvar 
 tillsammans med byns övriga föreningar, organisationer och intressegrupper verka för 
gemenskap och samarbete i byn och utveckling av byns gemensamma intressen 
 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. 
 
En bystämma har genomförts den 22 mars 2015. 
  

Styrelse 
 
Styrelsen har under året bestått av följande personer: 
 
Styrelseledamöter 
 
Kjell Sverre   omvald 2 år 
Leif Lekander   1 år kvar 
Håkan Brinkenberg  omvald 2år 
Jan-Olov Håmås  1 år kvar 
Linda Johnsson  omvald 2 år  
Anna Lekander  omvald 2 år 
Folke Thelin   1 år kvar 
Viktoria Sverre  1 år kvar 
 
 
 
  
Styrelsen har efter 2015 års bystämma haft tre protokollförda möten under året. Se vidare om 
ärenden nedan. 
  



Detta har Byalaget gjort under 2015 

 
Oxbergs hemsida o Facebook 
 
Besöksfrekvensen på hemsidan har under året legat på c:a 60 i medeltal per dag med toppar 
kring 500 besök vid vasaloppsveckor vinter o sommar.  
Under året har även facebooksida för Oxberg varit välbesökt med toppar på över ett 
tusenvisningar när vi skriver om OIF framgångar. 
 

Bykontoret 
Bykontoret har under året varit obemannat men nyttjas av byns föreningar i varierande grad. 
 

Kioskverksamheten 
Som vanligt har Byalaget drivit kioskverksamheten under Vasaloppets vintervecka där Lasse 
Olsson varit huvudansvarig. 

 
Aktiviteter 
Byalaget har medverkat i och samordnat framtagande av sommarprogrammet 2015 i Oxberg. 

Ämnen som det arbetats med har varit bl.a. öppet landskap med Trafikverket och 
trafiksituationen i Oxberg. Det har varit mycket svårt att få gehör hos trafikverket och polisen 
i dessa frågor. 
Särskilt fokus under på 2015 har det varit på den omlagda busstrafiken som ej fungerat bra för 
Oxberg. 

Ekonomiskt bidragit till midsommarfirandet. 

Byalaget tillsammans med Oxbergs IF bidrog med projektmedel i samband med att Grevius 
Angels genomförde en välbesökt konsert i Sjurby. 

Rastplatser 
Oxbergs Byalag sköter rastplatsen på Evertsbergsvägen vid Sundet och norr om 
Oxbergsgården. Timmerbordet med tak renoverades under 2015. 

Återvinningsstation o Bensinmack 
Oxbergs Byalag sköter om löpande underhåll och skötsel av återvinningsstationen samt 
snöröjning vid bensinmacken. I samband med Maud o Thomas frånvaro skötte även byalaget 
den löpande verksamheten vid bensinmacken. 
 

Byalagets och Blomsterfondens ekonomi 
Ekonomin redovisas i bilagd balans och resultaträkning. 



Ovrigt 

Folke Thelin har under aret varit Byalagets representant i Mora trafikrad och Mora byarad. 

Oxbergs Byalag satter upp julgran vid traskoaffáren samt bidrar genom byalagsmedel 
ekonomiskt till Midsommarfirandet. 

Oxberg den 9 april 2016 

Styrelsen ledamoter: 

Kjell Sverre 
Ordf 

Viktoria Sverre 

Hakan Brinkenberg 

.~~ 
Folke Thelin 

Anna Lekander 

Jan Olov Hamas 
Kassor 



VERKSAMHETSPLAN	2016	FOR	OXBERGS	BYALAG		

 
Allmänt 

I stadgarna sägs att Byalaget skall: 
 

 vara en allaktivitetsförening och arbeta med bygemensamma frågor, där ingen annan 
har ett uttalat ansvar. 

 
 tillsammans med byns övriga föreningar, organisationen och intressegrupper verka för 

gemenskap och samarbete i byn och utveckling av byns gemensamma intressen samt 
 

 sträva efter att öka byinvånarnas inflytande över planering och beslut rörande byns 
utveckling. 

 
Huvudinriktning 2016 

Byalagets skall arbeta utifrån ett helhetsperspektiv på byn. Byalaget skall därför ha nära 
kontakter med byns övriga föreningar och söka få till stånd en kraftsamling kring de för 
Oxberg viktigaste utvecklings- och överlevnadsfrågorna. 

Basen i verksamheten skall vara 

 information till byinvånarna och andra, bl. a. genom Oxbergs hemsida på Internet. 
 fortlöpande kontakter med boende och verksamheter i byn. 
 kontakter mot omvärlden (kommunen, andra byar, organisationer, myndigheter m fl.). 
 marknadsföring av byn och trakten här omkring. 

Fortsätta arbetet för ett öppnare landskap i byn. 
Arbeta för fungerande busstrafik. 
Fortsätta arbetet med ”säker trafikmiljö genom byn. 
Anskaffa hjärtstartare samt genomför HLR-utbildning (Redan klart) 
Bevaka Oxbergs intressen bl.a. m.a.p. fiberutbyggnad och ny VA-plan. 

I övrigt bör Byalaget fullfölja inledda satsningar/projekt och vidareutveckla och ytterligare 
förbättra det som redan påbörjats.  
 



 Oxbergs Byalag  Sida:  1

 Resultatbudget  Utskrivet:  16-04-06

 Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31  Senaste vernr:
 Konto  Benämning  Budgeterat

 3110  Kioskförsäljning  117 000
 3740  Gåvor till Blomsterfonden  8 000
 4010  Inköp av kioskvaror  -62 000
 4140  Kostnader sammankomster  -8 000
 4160  Projekt  -30 000
 4250  Snöröjning, etc  -10 000
 4500  Utgifter blomsterfonden  -24 000
 4600  Diverse kostnader  -2 000
 6211  telefoni, data  -3 000
 6570  Bankkostnader  -1 500
 7010  Löner  -13 350
 7020  Lön Blomsterfonden  -1 500
 7330  Bilersättningar  -1 500
 7521  Arbgivaravg för löner och ers (nya pensionssyst)  -2 500
 Resultat  -34 350
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