
Protokoll fört vid 2021 års bystämma i Oxbergs Byalag 

Plats: Idrottsplatsen Oxberg 
Tid: 2021-08-08 kl. 10.30 
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 Linda Johnsson 

§3. Till Justeringsmän valdes Leif Lekander och Robert Våström 

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

§5. Dagordningen fastställdes av stämman enligt liggande förslag. 

§6. Styrelsens skriftliga verksamhetsberättelser för 2019 och 2020 föredrogs av ordföranden Kjell Sverre 

och kompletterades även med information av resultat- o balansräkning enligt bilaga av kassören J-0 

Håmås 

Verksamhetsberättelsen godkändes med resultat- o balansräkning 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 verksamhetsåren 2019 och 2020. 

§9. Stämman beslöt att inga arvoden skall utgå för verksamhetsåret 2021 i likhet med tidigare år. 

§10. Till styrelseledamöter för 2021 valdes: 

Kjell Sverre 
Leif Lekander 
Robert Wåström 
Jan-Olov Håmås 
Linda Johnsson 
Jonny Norman 
Eva Thelin-Spännar 
Viktoria Sverre 

1 år kvar 
omval 2år 
1 år kvar 
omval 2år 
1 år kvar 
Nyval 2år 
1 år kvar 
omval 2år 

§11. Till revisorer för 2021 valdes Ola Blumenberg och Stig Larsson och till 

revisorssuppleant valdes Olle Larsson. 

§12. Till valberedning för 2021 valdes Lasse Olsson och Stig Larsson 



§ 13. Budget och verksamhetsplan 2021. 

Budget beslutades enligt bilaga med ändring av konto Projekt utökas till 50 000 kronor. Stig Larsson får 

fortsättningsvis ersättning 1500 :- /år samt 500 :-/år i reseersättning för underhåll av rastplats vid 

Oxbergssjön sommartid. 

§1:4. Blomsterfonden kommer under 2021 fortsatt att admini$treras av Eva Lund som får en ersättning av 

1 O kr/ telegram. 

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

§16. övriga frågor: 

I samband med att trafikverket genomför åtgärder på Vasaloppsvägen kommer den bysamfälda 

vägsträckni~gen som utgör "förlängningen av Nordibynsvägen" att påverkas. Vi har tidigare i 

föreningarna talat om detta i samband med behovet om säker väg till badplatsen. Nu finns en 

möjlighet att komma framåt i frågan enligt mail nedan samt bifogade filer om alla inblandade ställer 

sig positiva. Utöver föreningarnas intressen i detta berör det också enskilda markägare viket framgår 

av avtalsutkastet. Utöver detta förslag skulle då återstå att på OxbergsS:1_3 anlägga en 

promenadväg som borde kunna hanteras föreningarna emellan. Karin Eriksson och Lena Tomlen är 

ansvariga för projektet. 

Frågan togs upp om Vasaloppsvägen från korsningen vid träskofabriken och nedmot Mora också 

ska stärkas men det fanns inga sådana planer i nuläget. Det framkom att byggnader fått skador på 

sina grunder p.g.a. vägen under åren. Byalaget undersöker om det kan vara fler fastigheter som 

drabbats. 

§ 17. Mötet avslutades 



Sekreterare: 

Linda Johnsson 

Protbkolljusterare: 

t2d:Y~ Leif~der 

Ordförande: 

Kjell Sverre 

Närvarolista: 
Ola Blumenberg 
Leif Lekander 
Eva Thelin-Spännar 
J-0 Håmås 
Lasse 0 lsson 
Kjell Sverre 
Robert Våström 
Linda Johnsson 

Robert Våström 


