Djäkneboda Byastämman 2013
Protokoll för mötet 11 april 2013
Djäkneboda skola

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande att leda mötet
Bo Jonsson valdes till ordförande

3. Val av sekreterare för dagens protokoll
Peter Lundström valdes till sekreterare

4. Val av två justerare
Sören Nordgren och Viktoria Wahlström valdes till justerare

5. Mötets behöriga utlysande
Byastämman röstade om godkännande av det sätt byastämman annonserats
Beslut: Ja

6. Protokollet Byastämman 2012
Några av de punkter som togs upp på byastämman 2012 var om
 arrendeavgifterna där det beslutades att byns kostnader och samfällighetens kostnader skulle
särskiljas.
 bystugan
 skrotinsamling till byakassan
 aktivitetsgrupp kring byastugan
 majbrasan
 hemsidan

Kommentar: Protokollet fanns inte på hemsidan

7. Styrelsens och revisorernas berättelser
 Utgående saldo 31 december 2012 var ca 215 00 kr, varav byakassan ca 145 000 kr,
samfälligheten ca 70 000 kr.
Fråga: Vad är de rullande kostnaderna för byastugan. Det beräknas på några tusen per år.
 Revisorernas berättelser
Revisorerna föreslår Ansvarsfrihet
Beslut: Ja

8. Frågan om ansvarsfrihet
Ges bysamfälligheten ansvarsfrihet
Beslut: Ja

9. Beslut bildande byaförening
Frågan ställdes: Bildande av en ny byförening, är ni med på det?
Beslut: Ja
Frågan ställdes: Vad ska byaföreningen heta? Djäkneboda byaförening?
Beslut: Ja

10. Vad händer med byggnadsföreningen?
Eskil fick frågan om vad som händer med byggandsföreningen? Ingenting, den har varit helt utan
aktivitet. 8 0009 000 kr ska finns i kassan. Eskil är ordförande och StenÅke är kassör.
Diskussion fördes om vilka som är med i föreningen. Det finns ingen medlemsförteckning.
Vidare förklarades att Byggnadsföreningen är en ekonomisk förening. Grunden till föreningen var
att tomter såldes och att affären byggdes. Efter byaaffärens avveckling har föreningen ej längre

varit aktiv.
Ett förslag ställdes att kvarstående pengar ska skänkas till byaföreningen.
Uppdrag gavs åt StenÅke och Eskil att de ska försöka ta reda på vilka som är medlemmar, hur
pengar ska kunna föras över till nya byaföreningen samt hur föreningen ska kunna avvecklas.
Beslut: Ja

11. Val av markägarnas samfällighetsförening
Ordförande Bysamfälligheten, Bo Jonsson, 1 år.
Vice ordförande, Mats Isberg, 2 år
Kassör, Vivianne Backman, 1 år (ändrat från förslaget på 2 år)
Ledamöter, Marie Wiberg och Stellan Nystedt
Revisorer, David Jonasson och StenÅke Lindgren
Valberedning  Omval: Patrik Jonsson och Gun Ivesund
Inga andra förslag.
Beslut: Ja
Frågan ställdes om Byasamfällighetens historik:
Bo Jonsson berättade att Byasamfälligheten är registrerad sen 40talet. Byns markägare ingick i
samfälligheten vilket innebar olika rättigheter och skydigheter för markägarna. Vid skiftet i
Tärnögern arrenderades tomter ut till sommarstugor, som idag blivit skattepliktiga. Ett beslut i
byasamfälligheten ska vara helt enigt till 100 procent, därför har det blivit svårigheter med just av
försäljning av tomter som varit önskemål under en ganska lång tid av arrendatorerna och de
flesta markägarna. Dock är detta svårt att genomföra eftersom en kostsam utredning måste
göras innan beslut om försäljning kan tas, en sk. förättning. Bysamfälligheten får en arrende
inkomst från varje arrendator på 700 kr per år.. Fastighetskatt är ca 6000 kr per år som
arrendatorerna betalar.

12. Val till byaförening
Byaföreningen som nu har bildats har vissa kriterier som måste genomföras innan ansökan kan
skickas till Skatteverket för att få organisationsnummer. Bland annat ska det finnas beslut på att
föreningen bildats, en styrelse ska valts och det ska finnas en firmatecknare.
Vad som gjorts hittills är att ett företagskonto har öppnats på banken av Sten Åke Lindgren samt

att valberedningen arbetat fram ett förslag på organisation av den nya föreningen. Förslaget
handlar bland annat om att dagens byaråd fortsätter in i nya byaföreningen, att ett nytt möte
sammankallas i höst till val av styrelse och att tills dess utses en interimstyrelse.
Förslag på organisation av byaföreningen:
 Byarådet ska fortsätta med praktiskt arbete kring aktiviteter. Familjer väljs två år.
 Stadgar ska skapas.
 Budget ska göras,
 En uppstartsgrupp skapas med personer utanför byarådet. Gruppen tar tag i uppstartsfrågorna
som tillsammans med byarådet samlar till ett möte i höst.

Några frågor som måste utredas:
 Finansiering
 Vilka är medlemmar?
 Hur ska organisationen mer än byaråd se ut  ordförande, styrelse...
 Sjöstugan  hur ska organisationen kring den fungera?

Kommentarer och frågor:
 En styrelse måste finnas.
 En interimstyrelse kan skapas tills nästa möte.
 Ansökan till skatteverket har vissa kriterier. Styrelse, firmatecknare, kassör, revisor mm.
 Ett nytt möte måste sammankallas till val av möte. Tills dess en interimstyrelse.
 Tillgångarna kan inte överföras innan föreningen är konstituerad? Tills dess måste tillgångarna
ligga kvar i tidigare samfälligheten? Svar: I dag har byaföreningen bildats och ett nytt konto är
skapat för att tillgångarna ska kunna överföras från bysamfälligheten.
Beslut
Förslag till byaråd:
Mats och Åsa Isberg
Marcus och Logezza Jonsson
Nya:
Stefan och Malin Kärnestad

Mikael Lundström och Sandra Jonsson
Beslut Ja
Förslag på Uppstartsgruppen som även blir Interimstyrelse:
Viktoria Wahlström, David Jonasson, Antony Wiklund och Sören Nordgren
Beslut Ja
Kassör Viviann Backman 1 år
Revisor Sten Åke Lindgren 1 år
Revisorsuppleant Torbjörn Jonsson
Beslut Ja

13. Aktivitetsgrupp/Idégrupp
Idégrupp? Ska den återupplivas?
Tidigare: Peter, Torbjörn, Camilla N, Sören N
Förslaget är att gruppen ej återaktiveras.
Beslut Ja

14. Ansökt bidrag
Bidrag har sökts hos kommunens tillväxtutskott. Resultat: 51 000 kr har beviljats
Detta ska gå till:
●
●
●
●
●

lekutrustning
gräsmatta
julbelysning
bänkar
ny grillplats

Förslag: Köpa gräsklippare till badplatsen

15. Övriga frågor och mötets avslutande
 Göra en skrivelse om vägräcken vid badplatsen över bäcken. Detta pga att öka säkerheten vid

infarten till på badplatsen.
 Namngivning och skyltning i byn till Vilbacken
Finns det fler platser där det vore trevligt med skyltar med lokala platsbenämningar? Trånghällen
 Hur ska vi kunna ha en majbrasa?
Förslag att vi ska en liten vid badplatsen.
Dessa tre första frågor är något för uppstartsgruppen? Bo Jonsson förslås vara med i frågan om
vägräcken.
 Kurs kommer att anordnas av Peter Lundström för att fler ska kunna vara med och uppdatera
nya hemsidan, byns facebooksida samt bildredigering och annat kring byns närvaro på Internet.
Viktoria, Ulrika, Torbjörn och Marcus anmäler sig som intresserade att delta. Kurstillfälle
anordnas och annonseras på facebook, webbplatsen och anslag på byns anslagstavla.
 Uthyrning av Sjöstugan
Tankar kring uthyrning: Vad ska man ta betalt?
Ska det vara olika priser för medlemmar och icke medlemmar?
I så fall: 25 kr timmen respektive 50 kr timmen. 200 kr dygn respektive 400 kr dygn ?
Depositionsavgift, ska detta tas ut?
Förslag: Tills byaföreningen får ett medlemsregister tas 50 kr per timme samt 300 kr dygn för
alla. Vivianne Backman fortsätter ta emot anmälningar. Information om uthyrning bör finnas på
hemsidan.

 Aktiviteter
Fredag 30/8 bokas Sjöstugan för Nostalgi och fordon från förr
Detta är ett arrangemang som startar i Gullmark med en musiktävling där sex stycken
Rockabillyband tävlar om skivinspelning. Sveriges Radio är med i arrangemanget. Många
sponsorer är med. Arrangemanget avslutas på Sjöstugan där bland annat ett av
Rockabillybanden spelar. Bo Jonsson är ansvarig i Djäkneboda. Detta ska inte beröra byborna
med merjobb, bara deltagande.
Fråga från Åsa Grenholm, Robertsfors bibliotek, om Djäkneboda kan ha ett Berättarcafé vid
sjöstugan i sommar?
Det hela är en del av Berättarfestivalen som genomförs i Skellefteå. Robertsfors har utsetts till
årets berättar kommun och kommer under året genomföra flera berättarkaféer.
Intresse finns. Kanske för två tillfällen.

Peter Lundström är kontaktperson.
 Lukten nere vid badplatsen, går det att ordna?
Förslag:
Ställ krav på att kommunen gräver om och hänvisa till miljölagstiftning. Det hela beror sannolikt
på att infiltrationsbädden inte längre fungera. Ej omgrävt på väldigt lång tid. Överskottsvatten från
avloppet går ut i bäcken.
En annan åtgärd som föreslås är att det töms oftare på sommaren. Efter tömning luktar det
mindre.
 Avtackning
I byarådet avtackdes Niklas och Helen samt Patrik och Karin för sina två år.
Karin Idhult avtackades som revisor.
Torbjörn Jonsson fick ett tack för sitt arbete med julgranen

Övrigt
Efter byamötet hölls konstituerat möte för den nya föreningen. Ett nytt möte bokades till onsdag den 17/4.
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