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 PLINTSBERGS BYFÖRENING 

 Plintsbergs byförening bystämma 2022 
  
 
Ärende Bystämma i Plintsbergs byförening  
 
Tid/Plats 2022-04-24 i Bystugan 
 
Närvarande Se bilaga Närvaro/Röstlängd  
 
Distribution Styrelseledamöter och revisorer samt i pärm i bystugan 
 

1 Fastställande av röstlängd  
19 st röstberättigade närvarade, se vidare bilaga 

 
2 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

Mötet förklarades vara utlyst på rätt sätt. 
 
3 Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes 
 

4 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Till ordförande för stämman utsågs Mattias Robertsson 
Till sekreterare för stämman utsågs Bitte Henriksson 

 

5 Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera 
protokollet 
Till justeringsmän utsågs Emelie Palmcrantz samt Jahn Östberg 

 

6 Styrelsens verksamhetsberättelse  
Mattias summerar händelser i byn under året och informerar om att de finns 
dokumenterade på byns webbplats plintsbergsby.com 
Vad gäller ekonomin har föreningen en stabil ekonomi. Bystugan har varit uthyrd i 
mindre omfattning under ännu ett pandemiår och därmed har intäkterna minskat 
något. Lägenheten har varit uthyrd hela året och bidragit till fortsatt stabil ekonomi. 
 

7 Styrelsens resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret 
Elisabet informerar om föreningens ekonomi.  
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8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning av det senaste räkenskapsåret 
Revisorernas berättelse angående räkenskapsåret lades fram av Lotta Hellström som 
granskat räkenskaperna tillsammans med Britt-Marie Dalin.  
Revisorerna rapporterade att räkenskaperna hanterats enligt god sed. 
 
Stämman godkände räkenskaperna. 

  

9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste räkenskapsåret 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021 

10.1 Fastställande av byavgift för nästkommande år 
Byavgiften beslutades att vara 250 kr per medlem även 2023. 

 

10 Behandling av inkomna förslag från styrelsen eller medlemmarna 
Inga motioner eller förslag har inkommit. 

 

11 Val av ledamöter 
a. Nyval av föreningens ordförande för en tid av ett år: 

Mattias Robertson valdes till ordförande för ett år. 

b. Ledamöter i styrelsen för en tid av två år: 
c. Kvar i styrelsen ytterligare 1 år är Bitte Henriksson, sekreterare samt Emelie 

Palmcrantz. Ledamot. 
Omval för två år: kassör Elisabet Forstbach 
Nyval för två år: Ledamot Karl Klevert 

d. Suppleanter till styrelsen: 
Kvar som suppleant 1 år: Marianne Lindelöf  

Nyval: Marie Söderblom Emanuelsson för två år 
e. Revisorer för en tid av ett år; 

Till revisorer utsågs omval på Lotta Hellström och Britt-Marie Dahlin. 
Revisorssuppleant för ett år: 
Omval Martin Berggren 

f. Ledamot i valberedningen för en tid av 2 år; 
Fyllnadsval för ett år (vakans för ledamot som flyttat): Lars Gatu 
Nyval för två år: Hanna Wolf 
 

12 Övriga frågor 
Vägfrågan 
Jahn Östberg informerar om den aktuella processen kring bildande av vägföreningar för 
förvaltning av enskilda vägar.  
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Förvaltning av byns gemensamma innehav 
Några seniora bybor, som under flera år har varit mycket aktiva och tagit 
ansvar för skötsel av byns innehav, behöver ersättas. Mattias informerar om 
det finns behov av att fler bybor bidrar till skötsel och utveckling av: 
bystugan inom- och utomhus, slogboden samt utsikten vid vägen, 
midsommarfirande med majstångsresning samt julgransresning. Listor 
fanns att anteckna sig på. Styrelserepresentanter ingår i grupperna och är 
kontaktpersoner. Seniorerna bidrar vid behov med sina kunskaper och 
erfarenheter. 
 
Årets majstångsresning 
Efter två år utan traditionsenlig majstångsresning planeras nu en sådan 
midsommardagen 25 juni kl 18 med klädning av stången kl 13.  
Eva Hedvall ordnar musik och lotteri.  
 
Publicering av årsmötesprotokoll 
Önskemål framfördes om att årsmötesprotokollet ska publiceras på byns 
webbplats. Stämman samtyckte. 
 

14      Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat och Sven Pellas tackades för sitt långa 
engagemang för byn. 
 

 
 
 
 

Mötessekreterare  Justeras 
 
 
…………………………………………… …………………………………………… 
 
Bitte Henriksson, Ledamot Mattias Robertson, Ordförande  
 
 
Justeras Justeras 
 
 
…………………………………………… …………………………………………… 
Emelie Palmcrantz Justeringsperson          Jahn Östberg, Justeringsperson 
 


