
Protokoll fört vid bystämma i Oxberg 2010 

 
 

Tid: Söndagen den 31 januari 2010 kl 15 – 16.10 

 

Plats: Bygården i Oxberg 

 

Närvarande: Se bif närvarolista 

 

 

§ 1 Stämmans öppnande 

 

Styrelsens ordförande Leif Lekander hälsade alla välkomna och öppnade bystämman. 

 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman 

 

Stämman beslöt att utse Leif Lekande till ordförande och Lars Lundin till sekreterare för 

dagens stämma. 

 

§ 3 Val av justeringsmän 

 

Stämman beslöt att utse Harry Larsson och Kjell-Åke Morén att tillsammans med 

ordföranden justera dagens protokoll. 

 

§ 4 Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

 

Enligt stadgarna skall kallelse till bystämma ske genom anslag inom byn senast 14 före 

stämman. 

 

Stämman konstaterade att så hade skett inför årets bystämma. 

 

§ 5 Fastställande av dagordning 

 

Utdelad dagordning genomgicks och fastställdes. 

 

§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009 

 

Styrelsen har utarbetat och undertecknat en redogörelse över byalagets/bykontorets 

verksamhet under 2009, inkl ekonomisk redovisning. Materialet utdelades och gicks igenom 

vid dagens stämma. 

 

Stämman beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen. 

 

§ 7 Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 

Revisorerna Ola Blumenberg och Olle Larsson har avgivit en revisionsberättelse den 20 

januari 2010 i vilken man anger följande: 
 

”Vi har granskat verksamhetsberättelsen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i 

Oxbergs Byalag för räkenskapsåret 2009. Det är styrelsen som har ansvaret för 



räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om 

årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. 
 

Oxbergs Byalags balansräkning uppvisar ett eget kapital per 2009-12-31 uppgående till  

83 665,79 kr inklusive årets förlust om 18 767,65 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 för räkenskapsåret. 

 

Mora den 20 januari 2010 

 

Ola Blumenberg Olle Larsson” 

 

Bystämman beslöt att lägga revisionsberättelsen till handlingarna samt att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

 

§ 8 Fråga om arvoden till styrelsen och revisorerna för kommande arbetsår 

 

Bystämman beslöt att några arvoden inte heller kommande arbetsår skall utgå till styrelsen 

och revisorerna. 

 

§ 9 Val av styrelseledamöter och suppleanter 

 

På förslag av valberedningen beslöt bystämman att utse följande personer att ingå i styrelsen 

för Oxbergs byalag: 

 

Ordinarie styrelseledamöter 

 

Leif Lekander, ordf mandattid 2 år (omval) 

Jan-Olov Håmås  ” 1 år (kvar av nuvarande mandatperiod) 

Folke Thelin  ” 1 år ( ” ) 

Harry Larsson ” 1 år ( ” ) 

Lena Bergström  2 år (nyval) 

 

Styrelsesuppleanter 

 

Marianne Andersson ”  2 år (nyval) 

Anna Lekander ” 2 år (omval) 

Pia Frisk  ” 1 år (nyval) 

 

§ 10 Val av två revisorer och en revisorssuppleant 

 

På förslag av valberedningen beslöt bystämman att omvälja följande personer till revisorer 

resp revisorssuppleant för en tid av ett år: 

 

Revisorer: 

 

Ola Blumenberg och Olle Larsson 



Revisorssuppleant: 

 

Ivan Claesson 

 

§ 11 Val av valberedning 

 

Bystämman beslöt att till valberedning omvälja Lasse Olsson och Lars Lundin. 

 

§ 12 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2010 

 

Styrelsen har, bl a som underlag för budgetförslaget för 2010, utarbetat ett förslag till 

verksamhetsplan för Oxbergs byalag för innevarande år (2010), se bilaga. 
 

Förslaget delades ut och kommenterades. 

 

En budget för 2010 föreslogs enligt följande: 
 

Intäkter (kr) 
 

Kioskförsäljning Vasaloppet                84 000  

Lotterier      1 000 

Tipspromenader     1 000 

Sammankomster     4 000 
 

  Summa intäkter                  90 000 

 

Kostnader (kr) 
 

Kioskvaror Vasaloppet   50 000 

Lotterikostnader     1 000 

Personalkostnader                        10 000 

Sammankomster     5 000 

Tipspromenader     1 000 

Arbetsgivaravgift     2 000 

Kontorsmaterial     7 000 

Telefon och data      7 000 

Porto                                                                                1 000 

Övrigt      6 000 

 

  Summa kostnader              90 000 
 

Bystämman beslöt att godkänna verksamhetsplanen och budgeten för 2010 samt uppdrog åt 

styrelsen att utarbeta ett arbetsprogram för byalaget, där man anger de saker/uppgifter som 

man vill genomföra fram till kommande årsskifte. 

 

§ 13 Inkommande skrivelser/motioner 

 

Några skrivelser eller motioner hade inte inkommit till årets stämma. 

 

§ 14 Övriga frågor 

 



Återvinningsstationen 

 

Folke Thelin lämnade en rapport om tillståndet vid återvinningsstationen vid telekuren syd i 

byn.  Han föreslog att platsen bör färdigställas genom att det staket som var uppsatt vid kärlen 

när de var placerade vid Bygården nu flyttas till nuvarande plats för återvinningsstationen. 

 

Stämman beslöt att uppdra åt styrelsen att åtgärda frågan. 

 

Skoterled genom Oxberg 

 

Börje Spännar och Stig Larsson informerade om att Ovansiljans skoterklubb planerar att 

iordningställa en skoterled från Mora via Oxberg och vidare till Bosseldal. Leden ska vara en 

betalled, där en viss avgift tas ut för att man ska få använda den. 

 

Närmast måste klaras ut hur leden skall dras genom Oxberg. Berörda markägare måste också 

kontaktas. 

 

Möjligheter finns att använda sig av Oxbergsbladet för information i skoterledsfrågan. 

 

Ärendet lades till handlingarna. 

 

 

Bystämman förklarades avslutad 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

 

Lars Lundin   Leif Lekander  

 

 

 

Harry Larsson  Kjell-Åke Morén 

 
 

 


