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1 ALLMÄNT

1.1 Inledning

Hedby Byamän är en ideell förening utan näringsverksamhet.
Denna verksamhetsberättelse redovisar en översiktlig sammanfattning avseende de frågor och
ärenden som varit föremål för diskussion och handläggning under verksamhetsåret.
Extraordinära händelser för perioden januari-mars 2014 redovisas i separat kapitel.
Ett separat och detaljerat underlag för det ekonomiska räkenskapsåret (2013) har överlämnats
till såväl styrelsen som föreningens revisorer.

1.2 Styrelsearbete och föreningsmöten - Översikt

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av fem ledamöter, varav en ordförande och en
kassör, samt två suppleanter.
Under verksamhetsåret 2013 valde en ledamot, Kent Sundkvist, och en suppleant, Siv
Åkerblom, att med omedelbar verkan lämna sina respektive uppdrag per 2013-02-08.
Som tillförordnad ledamot i styrelsen fram till föreningsstämman 2013 utsågs Mikael
Larsson, enligt beslut på ett ordinarie styrelsemöte per 2013-02-09.
På föreningsstämman den 27 april 2013 valdes Kjetil Björklund till ordförande för en tid av
ett år.
Till ordinarie ledamöter för en tid av två år valdes Per Johannson, tillika kassör, och Stig
Westberg.
Till ordinarie ledamot för en tid av ett år (fyllnadsval) valdes Mikael Larsson.
En ordinarie ledamot, Kristina Sjöberg, hade ett år kvar på sitt mandat.
Som suppleanter för en tid av ett år valdes Per Larsson och Pelle Hällman.
Till revisorer för en tid av ett år valdes Göran Linmann och Anna-Kari Sundberg.
Till valberedning för en tid av ett år valdes Carmen Jansson och Kerstin Klinga.
Till medlemmar i majstångskommittén för en tid av ett år valdes Kerstin Klinga, Anna-Kari
Sundberg, Per Johansson, Lars Sjöberg och Tore Simola.
Under verksamhetsåret har föreningen genomfört sju protokollförda sammankomster, varav
ett årsmöte och sex styrelsemöten (se vidare under punkten ”Förteckning över genomförda
föreningsmöten”).
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1.3 Aktiviteter - Översikt

Under verksamhetsåret har följande organiserade huvudaktiviteter genomförts:
 Det sedvanliga årsmötet och föreningsstämman avhölls den 27/4 och samlade 27
deltagande intressenter. Mötet avslutades med fika och hembakat bröd.
 Den 25/5 anordnades den årligen återkommande bydagen, med fokusering på städning
runt och i bystugan, samt nedtagning av majstången.
 Det traditionella midsommarfirandet gick av stapeln den 22/6.
Som ny majstångsgeneral debuterade Lars Emnéus på ett förtjänstfullt sätt.

 En teaterföreställning, TA’T LUGNT TA EN TOY, anordnades i privat regi i bystugan
den 30/7. Det blev ett väldigt uppskattat arrangemang och ”lapp-på-luckan”.

 En höstfest under temat Nordiska delikatesser avhölls den 5/10.
Det svenska surströmmingen och den norska rakfisken möttes i en ljuv harmoni under
stor gemyt i glada vänners lag.
Även detta år blev evenemanget blev väldigt uppskattat och välbesökt.
 En stämningsfull och välbesökt julmarknad anordnades i privat regi den 14/12.

Sid 3/8

Hedby 2014-03-31
Hedby Byamän, Styrelsen

Hedby Byamän

Kapitel: ALLMÄNT

Verksamhetsberättelse – 2013

1.4 Förvaltningsåtgärder - Översikt

Under verksamhetsåret har följande förvaltningsaktiviteter genomförts, avhandlats o/e
diskuterats:

1.4.1 Ekonomi - allmänt
 En översiktlig sammanställning för räkenskapsåret 2013 har tagits fram och distribuerats
till styrelsens medlemmar och föreningens revisor/er.
 Löpande ekonomiska rapporter har dessutom tagits fram per månad och distribuerats till
styrelsemedlemmar och revisorer kontinuerligt.

1.4.2 Föreningens stadgar
 Styrelsen har fortsatt arbetet med att se över föreningens nuvarande stadgar som
härstammar från 1972. Frågan har avhandlats vid ett flertal styrelsemöten.
En plan och arbetsordning har tagits fram med målsättning att kunna presentera ett slutligt
förslag vid föreningsstämman 2014.

1.4.3 Kommunbygderåd
 Inget nytt har framkommit under verksamhetsåret vad gäller det s.k. kommunbygderådet
för byar i Leksands kommun.
Styrelsen fortsätter att bevaka vidare utveckling i denna fråga.
Rådets hemsida finns på www.bysam.se. Där finns bl.a. fyra mötesprotokoll för 2013.
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1.4.4 Hedbybladet
 Det årliga Hedbybladet utgavs per 2013-06-16.
Det är fortfarande dåligt engagemang när det gäller uppslag och material som underlag till
bladet och redaktören (Siv Åkerblom) får kämpa hårt för att få ihop till en välmatad
utgåva.
Årsmötet ställde sig dock positivt till en fortsatt årlig utgivning av bladet, med publicering
i början av/under juni månad.

1.4.5 Informationskanaler
 Hemsidan lever vidare och används som ett komplement vad gäller informationskanal för
föreningen.
Ett fortsatt arbete pågår med en speciell inloggning för såväl styrelse som medlemmar i
föreningen.
Vi hoppas kunna utveckla hemsidan än mer vad gäller innehåll och som medium för
fortsatt informations- och diskussionskanal.
 Föreningen finns även tillgäng som kommunikations- och informationskanal på Facebook.
 Byns anslagstavlor utgör också ett medium för informationsspridning.

1.4.6 Förvaltning av bystugan
 Även detta verksamhetsår togs det fram en lista med namn som ansvariga för underhåll
vid/kring bystugan under veckorna 21-39.
Arbetet har främst bestått av gräsklippning och allmän renhållning.
 Priset för uthyrning av bystugan har ändrats under verksamhetsåret efter beslut på
ordinarie föreningsstämma per 2013-04-27, efter inkommen motion.
Priset har sänkts och är lika för såväl bybor som externa hyresgäster.
Aktuella tariffer framgår av hemsidan.
 Bystugan har under verksamhetsåret varit uthyrd under sju dagar, fördelat på fyra
hyresgäster.
 En ny förvaltare av bystugan, Rolf Adefalk, utsågs fr.o.m. 2103-09-01, enligt
styrelsebeslut per 2013-08-05.
 En vattenskada i bystugans kök upptäcktes under hösten och per 2013-10-08 gjorde Rolf
Adefalk, på styrelsens begäran, en skadeanmälan till Dalarnas Försäkringsbolag.
Vid okulärbesiktning per 2013-10-14 av försäkringsbolaget anlitad saneringsfirma, Ocab,
kunde vatten- och fuktskador vidimeras. Komplett skaderapport från försäkringsbolaget,
daterad 2013-10-21, skickades till Per J och har sedan vidarebefordrats till övriga i
styrelsen och Rolf per 2013-10-23.
Efter sedvanlig pappersexcersis mellan styrelsen och berörda parter påbörjades sanering
och renovering per 2013-12-10.
Vid årets slut pågick ännu den grundläggande saneringen av den uppkomna skadan.
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1.4.7 Sophantering
 Diskussionen med Dala Vatten och Avfall AB kring avfallshanteringen i byn har fortsatt
under verksamhetsåret.
Det som främst varit aktuellt är placeringen av den sopcontainer som är placerad bakom
bystugan (vid ”tvätten” som det står i Dala Vattens register).
En flytt av befintlig sopcontainer har bl.a. diskuterats, men ingen lämplig lösning eller ny
placering har kunnat fastställas. Dagens placering innebär att sopcontainern ofta utsätts
för starkt solljus under sommarmånaderna och kan därmed till och från medföra vissa
oegentligheter i form av bl.a. lukt som förs med vinden till de närmast boende.
Frågan är i grunden inte föranledd på initiativ från Dala Vatten, men de har försökt vara
behjälpliga med alternativa lösningar. Förslag som har diskuterats har varit extra
rengörning och tätare tömningar. Alternativa kärl finns enligt uppgift, men detta skulle
föranleda mer regelbunden tömning och sannolikt högre kostnader.
Förhoppningen är att arbetet med en ny lösning eller andra alternativ ska fortskrida under
2014.

1.4.8 Styrelsens aktivitetslista - Översikt
 Styrelsen har under året fortsatt arbetet med den aktivitetslista som togs fram initialt
under 2011, innehållande förslag på åtgärder som behöver utredas och genomföras för det
löpande underhållet i och kring bystugan, samt övriga angelägenheter inom ramen för
föreningens intresse och ansvar. Följande aktiviteter har avhandlats:
 Utkast till nya stadgar har tagits fram, enligt upprättad arbetsordning.
 Ett förslag på åtgärd för renovering av fönster i bystugan har diskuterats.
 Översyn av befintligt elnät i hela bystugan ska genomföras.
 En mobil handikappramp har införskaffats till bystugan.
Den gamla träkonstruktion var i dåligt skick och har tagits bort.
 Beslut har fattats om ett utbyte av det åderlåtna staketet vid bystugan.
Material är inköpt och ett visst arbete påbörjades under 2013, som beräknas kunna
slutföras under våren/sommaren 2014.
 Byns gamla parkbänkar (som stått i olika förråd) har stilfullt renoverats och
placerats ut vid bystugan med omnejd.
 Ett förslag för omslipning av golvet i stora salen i bystugan har tagits fram.
 De kärvande låsen till bystugans ytterdörrar har bytts ut.
 Ett förslag har tagits fram på förändring av köksdesignen i bystugan m.a.a.
uppkommen vattenskada. Befintlig matta måste kasseras, underskåpen ska ses
över och befintliga rör- och elinstallationer ska gås igenom.
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1.5 Förteckning över genomförda föreningsmöten
 Under verksamhetsåret 2013 har föreningen genomfört sju protokollförda
sammankomster, varav ett årsmöte och sex styrelsemöten, enligt nedanstående
förteckning.
Årtal

Tid

Mötesforum

2013 2013-02-09

Datum

17:00

Styrelsemöte

Närvarande

Frånvarande

Protokoll

2013 2013-03-25

18:15

Styrelsemöte

2013 2013-04-27

11:00

Föreningsstämma-Årsmöte

2013 2013-08-05

17:00

Styrelsemöte

6

1

JA

2013 2013-09-17

18:45

Styrelsemöte

6

1

JA

2013 2013-09-30

17:30

Styrelsemöte

6

1

JA

2013 2013-10-29

18:00

Styrelsemöte

5

3

JA

5

2

JA

5

0

JA

27

JA

1.6 Extraordinära händelser för perioden 2014-01-01 – 2014-03-31

1.6.1 Bystugan
 Saneringen av vattenskadan har fortsatt under början av 2014 och byggfirman som
genomfört arbetet (Helob Bygg) avslutade sin del i mitten av februari månad (vecka 7).
 I samband med saneringen har även en viss renovering av köket genomförts:
 Ny golvmatta lagd i kök och hall.
 Nya underskåp inköpta och installerade.
 Befintlig diskmaskin har flyttats till ny plats.
 Ny spismodul och köksfläkt inköpt och installerad.
 Nödvändiga anpassningar av rör- och elinstallation genomförda.
 Återmontering av diskbänk och nya bänkskivor har utförts med egen arbetskraft i
föreningen.
 Ommålning av väggar och kakelsättning återstår att göra i köket.
 Byte av överskåp har föreslagits, men får avvakta i väntan på ekonomiska resurser.

1.6.2 Styrelsemöten
 Under perioden 2014-01-01 – 2014-03-31 har fyra styrelsemöten genomförts.
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1.7 Vidimering av verksamhetsberättelsen

 Vi intygar härmed att denna verksamhetsberättelse upprättats i bästa samförstånd inom
styrelsen för Hedby Byamän.

Hedby 2014-03-31

____________________________________________
Kjetil Björklund, Ordförande och ledamot

____________________________________________
Per Johansson, Kassör och ledamot

____________________________________________
Kristina Sjöberg, Ledamot

____________________________________________
Stig Westberg, Ledamot

____________________________________________
Mikael Larsson, Ledamot
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