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Dagordning vid ordinarie byastämma

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Stämmans öppnande och godkännande av föredragslista
Val av mötesordförande
Val av sekreterare
Frågan om stämmans utlysande
Justering av röstlängd
Val av justerare som jämte ordförande justerar stämmans protokoll
Föredrag av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
Föredrag av revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna verksamhetsåret
Fastställande av årsavgift för 2013
Val av byaålderman
Val av kassör
Val av övriga ledamöter
Val av ordinarie revisorer och suppleanter
Förslag som inkommit skriftligt två veckor före stämman och som väcks av enskild medlem
eller grupp
16. Övriga frågor (byabagarstugan, strömavbrotten, fikadag, …………………………)
17. Stämmans avslutning

Verksamhetsberättelse för 2011

Så har ännu ett verksamhetsår gått, men 2011 kommer inte att gå till historien som ett aktivt
verksamhetsår. Däremot kan vi konstatera att byamännens kassakista är god. Enligt statför-slag som
fanns för 2011kan vi se att den inte stämmer. Den befarade stora utgiften på grus-ningen av
odlingsvägen har uteblivit.

Byaåldermannen har kallat under året till motions promenader och genomfört detta med ett gott
resultat. Tanken att genomföra en fika dag uteblev, däremot kan vi se att många fastig-hetsägare
”glömmer” bort att betala in den låga årliga avgiften. Vi har också börjat att se över om vi från
byamännens sida kan vara med ekonomiskt och reparera ugnen i byns bagarstuga.

Från byamännens sida vill jag/vi tacka för det gångna verksamhetsåret och ser fram mot ett nytt
spännande verksamhetsår.
/Birgit Kalander/ …Birgit Kalander……………………………………..
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Styrelsen för 2011 har bestått av:

Birgit Kalander, byaålderman tillika firmatecknare (1 år)
Tord Henriksson, kassör/tillika firmatecknare var för sig (1 år kvar)
Övriga ledamöter: Ander Johansson(1 år kvar), Stefan Henriksson (1 år kvar),
och Ingvar Lithner(2).
Styrelsesuppleant: Kurt Larsson (1 år)
Som ordinarie revisorer på 2 år: Bengt Henriksson och Gulli Wikman och
suppleant Erik Wikman på 1 år

Revisionsberättelse för Lansjärv Övre och Västervik verksamhetsåret 2011

Underteckande utsedda att granska Lansjärv Övre och Västerviks byamäns räkenskaper för
verksamhetsåret 2011 får efter verkställt uppdrag avlämna revisionsberättelse.

Vi har granskat alla verifikat, kassabok och kontoutdrag

Revisionen har inte gett oss anledning till någon anmärkning

Vi får därför tillstyrka full ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren för den tid revisionen
omfattar

Lansjärv den 25 februari 2012
Bengt Henriksson
………………………………………..
/Bengt Henriksson/

Gulli Wikman
…………………………………………..
/Gulli Wikman/
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Årsmöte den 25 februari 2012
Beslut som togs

1. Byaålderman förklarade stämman för öppnad och läste upp föredragningslistan som
godkändes
2. Som ordförande för årsstämman valdes Birgit Kalander
3. Som sekreterare valdes Tord Henriksson
4. Stämmans utlysande godkändes (Internet, reklambladet, anslagstavlan samt vid utskick av
inbetalningskort för årsargiften)
5. Röstlängden godkändes
6. Som justerare av stämman valdes Astrid Lithner samt byaålderman
7. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska rapporten upplästes och godkändes
8. Revisorernas berättelse upplästes och godkändes
9. Stämman gav ansvarsfrihet till styrelsen och räkenskapsföraren för det gångna året.
10. Årsavgiften för 2013 antogs d.v.s 100:-/fastighet
11. Som byaålderman för 1 år valdes Birgit Kalander, tillika firmatecknare var för sig
12. Som kassör på 2 år valdes Tord Henriksson, tillika firmatecknare var för sig
13. Som övriga ledamöter valdes: Anders Johansson (2 år) Stefan Henriksson (2 år) Ingvar
Lithner (1 år kvar) och Kurt Larsson ( 1år)
14. Som ordinarie revisorer på 2 år valdes: Bengt Henriksson och Gulli Wikman, som
revisorssuppleant på 1 år valdes Erik Wikman
15. Då inga motioner eller förslag inkommit till stämman lades denna punkt till handlingarna
16. Övriga frågor: Mötet beslutar om att genomföra en teaterkväll under detta verksam-hets år.
Vi tar kontakt med Entre i Överkalix. Dessutom beslutar vi att genomföra en berättarafton
om samernas liv i Lansjärv. Vi ta kontakt med Mauritz Rokka och Ola Rokka som har
sakkunskap. Förutom detta tog vi beslut för att undersöka kostnaderna för att reparera
bagarstuge ugnen. Tord får i uppdrag att talar med en murare i Hakkas. När vi fått klart om
kostnaderna samlas vi till ett möte med sommarfika för att där besluta om en eventuell
reparation. Vidare beslutar stämman om att stå för 50% av snöplognings avgiften d.v.s 2500:efter Odlingsvägen, detta tillsammans med Lansjärv Stallklubb.
17. Då inga andra frågor fanns på dagordningen, avslutade byaåldermannen bya stämman
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Ekonomisk redovisning för 2011

Inkomster

IB

Utgifter

64607.63

Bank Giro

625.00

Medl.avg.

1700.00
Kronor:

66307.63

Utgående balans till 2012

Kronor:

Bankgiro:
Kassa:
Kronor:

625.00

65574.63
108.50
65683.13

Statförslag för verksamhetsåret 2012

Inkomster

IB
Avgifter

Kronor:

Utgifter

65683.13
2000.00

66683.13

Sommarfiket

1500.00

Avgift HB

700.00

Snöplogning

2500.00

Föredrag/hyror/porton

2000.00

Kronor:

6700.00

Saldo till 2013

59983.13

Kronor:

66683.13
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