Årsmöte för Sörsjöns Byalag 2016-04-07
Plats: Kooperativet Dalen, kl. 18.00

1. Mötet öppnades
2. Frågan om mötets behöriga utlysande togs upp och godkändes
3. Val av mötets
ordförande: Jessica Hellström
sekreterare: Marie Gommel Karlsson samt
protokolljusterare: Erik Hagström och Henrik Karlsson
4. Dagordningen godkändes
5. Röstlängden fastställdes, 25 mantalsskrivna bybor och 3 gäster
6. Verksamhetsberättelse för år 2015
7. Föredragning av ekonomisk berättelse
8. Föredragning av revisionsberättelse
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2015
10. Val av ledamöter för 1 år: Per Nyman, Kurt Eklund, Marcus Karlsson
Val av två suppleanter för 1 år: Fredrik Karlsson, Jon Nyman
11. Val av ordförande för 2 år; Jessica Hellström
Val av sekreterare för 2 år: Jörgen Eriksson
Val av vice ordförande för 1 år: Jörgen Eriksson
12. Val av två revisorer för ett år: Egon Karlson, Helena Hansson
13. Val av valberedning för ett år: Stig Eriksson, Birgitta Steen
14. Inga inkomna motioner att behandla
15. Övriga ärenden:
a) Rastplatsen/toaletten inför sommaren:
Under förutsättning att styrelsen får ihop en tjänstgöringslista för
städning/gräsklippning från maj till augusti ut, hålls toaletten öppen under samma tid.
Jessica tar kontakt med Fiskevårdföreningen för att påminna om den undermåliga och
farliga bryggan vid Kooperativet, liksom spången längs tjärnen, mot rastplatsen. Finns
möjlighet att rusta upp?
Röster hördes om obehaget från långtradarekipage, vilka står parkerade flera dagar i
sträck på rastplatsen. Någon annan tyckte att husbilar och husvagnar skapar större
olägenhet, genom att uppta stora delar av parkeringen mot tjärnen.
Någon föreslog höjdhinder för att hindra långtradarparkering. Inget bestämdes.
Förslag kring toalettgästers betalning diskuterades. Styrelsen har planerat att ordna
med någon slags kontantbetalningsmöjlighet på plats i samband med kommande
”Städdag” den 7 maj.
b) Webplatsen www.sorsjon.com; ordförande berättade om Sörsjöns Byalags
webplats. Företag och privatpersoner i Sörsjön är välkomna med förslag till
publiceringar på hemsidan, tas emot via byalaget(@)sorsjon.com
Mikael du Bouzet ser till att skylta om webplatsen på Handlarn
c) Skottvallens framtid: företrädare för Näsfjällets ledning har varit i kontakt med
styrelsen för att samarbeta kring sommarverksamhet på Skottvallen. Detta rann ut i
sanden. Styrelsen har diskuterat en försäljning av Skottvallen. Ryktet har nått bybor

och två intressenter har hört av sig. Om styrelsen går vidare i detta och beslutar om
försäljning kommer ett nytt ”Stormöte” anordnas. En försäljningsordning måste
fastställas, så att fler intressenter kan få möjlighet, enligt mötets mening.
d) Mikael dB informerade om fiber för I-netuppkoppling. En s.k. ”fiberförening”
behöver startas, där redan Mikael och Daniel Nyström försökt få fler att ansluta sig.
Den ska utreda möjligheter och kostnader för att gräva fiber till intresserade hushåll. I
ett första skede kommer Micke att utforma ett flygblad, som delas ut av Per Nyman i
alla postlådor. En A3-affisch med samma information sätter Mikael upp på Handlarn.
16. Övriga frågor:
Muddring av älven: flera närvarande ansåg att älven är i behov av muddring genom
byn. För ett antal år sedan tog Byalaget kontakt med Länsstyrelsen i denna fråga.
Naturvårdsförvaltaren Staffan Müller bjöds in och visades runt i området via flotte.
Han förklarade, att det som händer i älven är en naturlig följd av avvecklingen av
flottningen på 70-talet. Älven växer igen på vissa ställen och älvfåran hittar sin väg. Vi
skulle få en fantastisk fågelsjö. Det har vi fått nu.
Den som är intresserad av att driva ärendet, får gärna göra det i Byalagets namn.
Hålla ängarna öppna: Erik Hagström påtalade sitt intresse för att hålla ängarna öppna
i Sörsjön. Transtrands Besparingsskog håller just nu på att öppna landskapet genom att
ta ner träd på olika platser i byn. För att vårda ängarna krävs insats av frivilliga
slåtterpersoner. Erik Hagström har i mail till Byalaget påtalat risken för att ängarna på
östra sidan i Sörsjön växer igen. Han har talat med Börje Cedeskog som påtalade att
bidrag för slåtter finns, men att markägarna måste ansöka gemensamt. Ordförande
Jessica Hellström berättade vid tillfället, att styrelsen har detta under diskussion.
Ingen på mötet anmälde dock sitt intresse för att gå vidare med detta.
Folkparken: ytterligare en byggnad som står och förfaller. Numera krävs större
insatser, för att få ordning på parken. För närvarande finns ingen ström påkopplad och
därför ingen kostnad för det. Dock ingår parken i den samlade försäkring som är
tecknad tillsammans med Skottvallen.
Ansökan om bidrag: Birgitta Sten har varit i kontakt med en person på Länsstyrelsen,
då det finns pengar att söka för olika saker. Hon har pratat flera gånger med olika
personer om möjliga bidrag att söka för ideella föreningar. För att Sörsjöns Byalag ska
komma i fråga för något bidrag, behöver vi ha ett planerat projekt, att söka bidrag för:
” Länsstyrelsen kan ge dig ekonomiskt stöd till ett projekt som gynnar den regionala tillväxten och
utvecklingen./…/ Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill
genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och
vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.” Källa:
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod/Pages/default.aspx

En möjlighet att söka bidrag finns också hos Horrmunds Regleringsfond. Reglerna
kring det är någorlunda likt Länsstyrelsens.
Valborg – Byalaget anordnar majbrasa på rastplatsen. Patrik ställer upp med sin
maskin och skottar bort grus på parkeringen och skottar sedan tillbaka vid tillfälle
några dagar efteråt, när det är uppstädat. Obs! I år slängs bara brännbart material,
vilket utesluter däck och metallskrot.
Sörsjödagen uppfattas av flera som en ”hemvändardag” och bör därför finnas kvar
enligt flera röster. Dagen hålls söndagen i vecka 29. Kanske vi kan anordna en auktion

i samband med detta alt. vid något annat tillfälle. En musikgudstjänst i kapellet är
önskat av flera. Intresserade kan höra med Svenska kyrkan, om de har möjlighet att
komma till Sörsjön i samband med någon/några av våra aktiviteter.
Loppis: någon inkom med förslag om en s.k. bakluckeloppis på rastplatsen, där alla
intresserade kommer med sitt att försälja vid ett gemensamt datum, som styrelsen
anslår.
Gemensam städdag i byn den 7 maj. I övrigt hjälps alla bybor åt, att städa i diken, på
och utanför fastigheten ända fram till nästa permanentboende granne. Detta kan göras
närhelst man vill.
17. Mötet avslutades

