
Byastämma 11 april 2019, Lidekvarn
Närvarande: Jarl Petersson, Björn Liljegren, Lars Karlsson, Cicilia Nilsson, Christina 
Eriksson, Bo Eriksson, Veronica Elf, Hans Kijlstra, Pauline Kijlstra, Charlie Dufvenberg, 
Jeannie Siebolds, Marie Petersson, Lena Tibblin, Gustav Tibblin, Ingemar Karlsson, Johan 
Karlsson, Mathias Andersson

Val av ordförande och sekreterare
Ordförande: Jarl Petersson 
Sekreterare: Mathias Andersson

Fastställande av röstlängd för mötet
Låter vara liggande, om det behövs  tas det upp senare.

Val av protokolljusterare och rösträknare
Björn Liljengren och Ingemar Karlsson

Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt
Ja, mejl samt post till de som saknar mejl, plus påminnelse.

Fastställande av dagordning
Dagordning godkänd.

a, Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Ordföranden läser upp verksamhetberättelsen för senaste verksamhetsår.
Fråga kommer upp avslaget angående ridskyltar. Ordförande redogör.

b,  Förvaltningsberättelse(balans och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
Lena Tibblin redogör för underskottet i ekonomin, kostnad för bryggan men vi hade 
sparat pengar till denna. Pengar in, överskottet på aspar samt byapeng.

Kostnad skyltar, grannsamverkan samt avverkan, bryggan, avtackningar, gör att 
kostnaderna uppgår till 30000 kr förra året. 

Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen från Hans och Christina läses upp av Lena Tibblin. 

Fråga om ansvarsfrihet
Stämman bestämmer att de skall råda ansvarsfrihet.

Fastställande av medlemsavgift
Fastställande för år 2020, 150kr / hushåll

Fastställande av eventuell verksamhetsplan och behandling av budget för 
kommande verksamhetsår.
Ordförande går igenom verksamhetsplan för 2019.
• Kronobergs stubbfräs kommer att fräsa stubbar förhoppningsvis innan påsk. 
• Arbetsdag, sommarfest samt frågan kring gårdsskyltar.

Budget är beroende av att vi får byapeng (17500 kr).



Lena redogör för byapengen och gången hur det fungerar.

Ordföranden redogör för Scensommar, Jarl har anmält vårt intresse och vi kan ha 
evenemanget vid utsiktstornet om det blir aktuellt. Hembygdsföreningen tycker det är okej. 

Fråga uppkom kring fastighetsskyltar och hur det fungerar för de som inte är med på 
byastämman. 
Jeannie redogör och visar upp förslag på skyltar 4600kr för ordinarie skylt inkl allt, 
beställer vi 20st får vi för 3800kr. (Trollsmedjan).

Björn redogör att han hittat ett företag i Hovmantorp som levererar skyltar, möjligen 
billigare.

Johan ger förslag om att kontakta någon person i Norraby för att kolla hur det gjorde sin 
beställning och varifrån. 

Priset är lite dyrt, styrelsen arbetar vidare för att hitta billigare skyltar

Ska styrelsen jobba vidare för att ordna gårdsskyltar? 
Ja, mötet är enigt.

Fastställande av verksamhetsår samt budget
 Ja, mötet är enigt.

Val av ordförande på ett år.
Mötet väljer Jarl

Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter 
Val av styrelseledamöter, en på ett år och två på två år. Detta för att jämna ut valen av 
ledamöter, justering

1år  Lars Karlsson

2år Jarl, Lena, Björn förslag på omval. 

Mötet är enigt, väljer Lars Karlsson på ett år, Jarl Pettersson, Lena Tibblin, Björn Liljengren 
på två år. 

Val av revisorer
Omval på Hans och Christina, 
suppleant, Liselott 

Mötet är enigt.

Val av valberedning
Gustav och Lars omval. 

Mötet är enigt.



Behandling av styrelsens förslag och motioner
Fastställan av stadgeändringar för andra året och det slutliga: 
Jarl går igenom stadgeändringar paragraf för paragraf som skall ändras. 

§5 Medlemsavgifter 
§7 Styrelsens uppgifter
§9 Revisorer
§10 Byastäma
§11 Extra byastämma
§12 Rösträtt
§14 Regler för ändringar av stadgarna
§16 Uteslutning

Mötet fastställer ändringarna.

Övriga frågor.
1. Vägföreningen, Ingemar redogör, händer inte så mycket. Röjning måste göras till nästa 
gång de besiktigar vägen. 

2. Lars föreslår en sandlåda vid brevlådorna för halkan under vintrarna. Ingemar ska prata 
med kommunen för att få svar på om kommunen bekostar eller och byalaget ska bekosta 
den. pratar med Ove ordförande för enskilda vägar. 

3. Vad händer med asparna vid vägen som tappar barken? Sjukdom?

4. Röjning av slyt vid stenmuren, Jimmy skulle tagit efter vägarna förra året. Blev inte av. 
Diskussion kring slyröjning, för tidigt om man skulle göra något gemensamt. Är för smått. 
Pauline tycker det är synd att det växer igen längs vägen.

Mötet avslutas av ordförande.

 
_____________________________ _____________________________
Jarl Petersson, Ordförande Mathias Andersson, sekreterare

_____________________________ _____________________________
Björn Liljengren, justerare Ingemar Karlsson, justerare


