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Protokoll för Hillsands Byalags årsmöte 2017
Tid:
Plats:
Deltagare:

2017-03-05, klockan 13.00-14.00
Hos Susanne Kärnlund
Camilla Hulkki, Stefan Sandberg, Maud Nilsson, Susanne Kärnlund, Karin Sandberg,
Gunwor Persson, Benny Olsson, Kerstin Olsson, Marianne Lundgren, Anna Larsson,
Ingegerd Hoff Lindahl, Mats Lindahl, Yngve Larsson, Lina Bostedt och Tage Zakrisson.

§1

Mötets öppnande
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§2

Mötets utlysande
Mötet anser att kallelsen har utlysts i laga ordning.

§3

Fastställande av dagordning
Mötet godkänner den föreslagna dagordningen.

§4

Val mötesfunktionärer
Mötet utser Mats Lindahl till mötesordförande och Stefan Sandberg till
mötessekreterare.

§5

Val justerare
Mötet utser Kerstin Olsson och Karin Sandberg till justerare.

§6

Verksamhetsberättelse 2016
Sekreteraren läser upp verksamhetsberättelsen för år 2016 och den godkänns av
mötet. Besöksstatistik för 2016 enligt bilaga.

§7

Ekonomisk berättelse 2016
Tage Zakrisson och Susanne Kärnlund redovisar för mötet den aktuella räkenskapen
för föreningen. Föreningen levererar ett plusresultat, allt i enlighet med uppdraget.

§8

Revisionsberättelse
Revisor Tage Zakrisson delger mötet revisionsberättelsen för 2016.

§9

Ansvarsfrihet för tid som revisionen avser
Mötet godkänner revisionen och ger ansvarsfrihet för styrelsen.

§10

Val av styrelse och övriga befattningshavare i föreningen
Valberedningens förslag fastställs av mötet:
Ordförande Camilla Hulkki
Vice ordförande Tomas Larsson
Sekreterare Stefan Sandberg
Vice sekreterare Maud Nilsson
Kassör Susanne Kärnlund

omval 2 år (2017-2019
1 år kvar (2016-2018)
1 år kvar (2016-2018)
omval 2 år (2017-2019)
omval 2 år (2017-2019)
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Suppleant Kerstin Olsson
Suppleant Ann-Marie Hillheim
Vaktmästare Lars-Erik Nilsson
Vaktmästare Tobias Eliasson
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omval 1 år (2017-2018)
omval 1 år (2017-2018)
omval 1 år (2017-2018)
omval 1 år (2017-2018)

Sittande valberedning, Gunwor Persson och Karin Sandberg, omvaldes för ytterligare
ett år (2017-2018).
§11

Val av revisor och en revisorssuppleant
Mötet ger sittande revisorer förtroendet för ytterligare ett år.
Revisor Tage Zakrisson
omval 1 år (2017-2018)
Revisorssuppleant Marianne Lundgren
omval 1 år (2017-2018)

§12

Val av firmatecknare
Mötet fastställer att ordföranden och kassören, var för sig, utgör firmatecknare för
föreningen.

§13

Fastställande av medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs till 50 kr/person och 100 kr/familjemedlemskap.
Mötet fastställer att hemsidan och Facebook skall användas för medlemsrekrytering.

§14

Behandling av förslag som väckts av styrelsen.
Maud Nilsson föreslår att styrelsemedlemmar skall ha rätten, att kunna kräva
milersättning för de tillfällen då de tvingas resa till ett utlyst möte och att de vid
tillfället inte har annat ärende på orten. Mötet tillmötesgår detta förslag och fastställer
att en milersättning, motsvarande kommunal milersättning (den skattefria delen) kan
utbetalas efter yrkan till styrelsen.

§15

Behandling av förslag som inlämnats till styrelsen.
Inga ärenden har inlämnats till styrelsen.

§16

Övriga ärenden.
Se övriga frågor

§17

Övriga frågor
a) Allmänningen
Yngve föreslår att byn köper loss allmänningen runt Bygdegården och att en
avstyckning i olika tomter därefter sker. Syftet är att skapa ordning i ägandet.
Mötet diskuterar olika lösningar, t ex att bilda en samfällighetsförening eller att byn
köper loss allmänningen. Mötet beslutar att styrelsen utreder möjligheterna för ett
friköpande och en senare avstyckning.
b) Kapellet
Ordföranden ger bakgrunden och senaste nytt angående Hillsands kapell.
Pastoratet har meddelat att de kommer lägga ut kapellet på annons till våren.
Föreningens skrivelse och anbud ligger kvar tillsvidare. Mötet beslutar att avvakta i
ärendet.
c) Vägbelysning
Fem stycken belysningsstolpar kommer att grävas ner till våren – från landsvägen till
bygdegården. Föreningen har fått bidrag från kommunen för detta. Utöver detta
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tillhandahåller Strömsunds kommun fem armaturer. Beräknad utgift för föreningen, är
ca 4500 kr. Efter genomförd installation tar kommunen över driften.
d) Ombyggnad av bygdegården
Mötet uppdrar till styrelsen att ta fram ett eller flera förslag, för ombyggnation av
bygdegården. I förslagen skall en handikappanpassad toalett och året runt vatten i
bygdegården ingå. Styrelsen uppdras att kalla till ett extra medlemsmöte under
sommaren, syftande till en redovisning av utarbetade förslag för medlemmarna.
e) Majbrasan
Mötet beslutar att en skylt med direktiv sätts upp vid eldningsplatsen. Endast kvistar
och obehandlat trä får samlas/eldas på platsen. Övrigt hänvisas till kommunal
återvinningsstation.
f) Planerad verksamhet under 2017
Mötet beslutar att årets pimpeltävling och gå-bingokvällarna stryks ut programmet
2017. Nedanstående verksamhet planeras att genomföras:
Valborgsfirande vid bygdegården 30 april
Städdag vid bygdegården (i början av juni, exakt tid meddelas senare)
Förberedelser inför midsommarfirandet. Bygdegården 22/6 klockan 18.
Midsommarfirande 23 juni, start klockan 13.00.
Sommarcafé 14 juli, klockan 17-20.
Sommarcafé 28 juli, klockan 17-20.
Musikcafé 12 augusti
Surströmmingshippa 9 september*
Julpysseldag i bygdegården 9 december klockan 12-17.
*Inriktningen är att höstens planerade surströmmingshippa, samordnas med
jaktlagens gemensamma höstmiddag.
§18

Mötets avslutande
Mötesordföranden tackar för förtroendet, avslutar mötet och återlämnar
ordförandeskapet till ordinarie ordförande.

Protokollet fört av

Protokollet Justerat av

Hillsand 2017-03-05

Stefan Sandberg
Sekreterare

Karin Sandberg
Justerare

Kerstin Olsson
Justerare
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016 - Hillsands Byalag
Beskrivning av genomförd verksamhet under 2016
Årets första arrangemang utgjordes av Pimpeltävlingen den 26 mars 2016. Tävlingen genomfördes på
Dragans is, strax utanför bygdegården. Vädret var lite gråtrist, men det hindrade inte att ett
hundratal fiskesugna från att samlas på isen. Byn sålde kolbullar, korv och kaffe och barnen fick prova
lyckan i en alldeles egen fiskedamm. Det var lite klent med fiskelyckan, men till slut kunde en vinnare
koras – Eva Blomberg och hennes ståtliga harr.
Den 30 april firades Valborg vid Bygdegården. Ett trettiotal gäster samlades på bygdegården, där det
fikades och köptes lotter. Senare på kvällen tändes byns majbrasa.
Den 15 maj kallades det till möte i bygdegården. Styrelsen informerade mötesdeltagarna om
pastoratets planerade försäljning av byns kapell. Fjorton personer deltog i mötet, men utöver dessa
hade ett antal engagerade valt att i förhand skicka in sina frågeställningar till styrelsen.
Den 22 maj hölls den sista gudstjänsten i Hillsands kapell. I samband med detta avlystes kapellet.
Den 4 juni genomfördes den årliga städdagen på bygdegården.
På kvällen den 23 juni samlades byborna på bygdegården, för att förbereda midsommarfirandet.
Midsommaraftonen (24 juni) firades traditionsenligt på bygdegården. Strax över ett hundra personer
dansade runt stången och fikade under dagen. Halvard Holmgren, Roger Isaksson, Marinell Isaksson,
Åke Hagström och Agneta Åslund stod för tonerna.
Under juli månad genomfördes fyra stycken Gåbingo-kvällar på bygdegården.
6 juli (9 personer), 13 juli 16 personer), 20 juli (24 personer) och den 27 juli (27 personer).
Årets första sommarcafé hölls på bygdegården den 15 juli. Strax över åttio gäster kunde räknas in och
mat, fika och lotteri stod på programmet.
Årets andra sommarcafé genomfördes den 29 juli. Över 100 hundra besökare lockades till
bygdegården, för en trivsam kväll med Porterstek, mycket hembakt fika och självklar ett lotteri.
Den 13 augusti firades byns 350-årsjubileum. Jubileumsdagen startade med konsert i byns kapell.
Runt sjuttiofem personer njöt av Riksspelemannen Elin Jonsson fiol och Kristina Bergströms
tramporgelspel. Gunnar Larshow bjöd på ett intressant föredrag om byns historia och Margit Hillheim
utmanade besökarna på en tipsrunda om byn – som Marianne Lundgren så stilfullt vann.
På kvällen avnjöt 64 vuxna och 7 barn en trerättersmiddag på bygdegården, med efterföljande dans
till Marias.
Den 3 september genomfördes årets Surströmmingshippa på bygdegården. Ett fyrtiotal hugade
strömmingsätare slöt upp.
Årets sista evenemang blev Pysseldagen den 3 december. Under dagen varvades kreativt julpyssel
med Julgröt, skinkstutar och saftglögg. Dagen lockade cirka sextiofem vuxna och ett fyrtiotal barn.
Bygdegården har utöver ovanstående beskrivning, även varit uthyrd till privata arrangemang vid tre
tillfällen under 2016 (11 juni, 2-3 juli samt 27 augusti).
Hillsand den 6 februari 2017
Stefan Sandberg, Sekreterare

