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Börje Alhgren 
Morgan Eriksson 
Mikael du Bouzet 
 
Inbjuden:   
Ulrika Eriksson (Sörsjöns IF) 
 
 
 

1. Mötet öppnas 
Mötet är öppnat. 
 
 

2. Val av sekreterare 
Mikael du Bouzet är sekreterare. 
 
 

3. Val av justerare 
Börje Ahlgren väljs till justerare. 
 
 

4. Aktiviteterna i Sörsjön under sommarmånaderna 
 

a. Midsommarafton och Midsommardagen 
• Torsdag den 24 juni: kl 18.00 är det samling på rastplatsen för klädning av 

stången. Rune samlar björkris till majstången. 
 

• Midsommarafton: Majstången skall resas kl 15.00. Rune frågar sina döttrar 
om de kan ställa upp med musik. 
Byalaget ställer upp med kaffe och bullar. Var och en i byalaget fyller var sin 
kaffetermos till servering. 
Marie Gommel-Karlsson ordnar med godis till barnen. Saft och kaffe ordnas 
på Konsum under veckan och Mikael ordnar det. 
Fem ringar med lotter skall beställas och en matkasse för lottvinst anordnas 
under veckan på Konsum. 
Hela byalaget ställer upp för att hjälpas åt för resningen av tältet. 
Mikael håller tal vid stången. Rune och Mikael hämtar klykorna på Parken på 
morgonen. 
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• Midsommardagen: Bouletävling arrangeras på banan om vädret tillåter det kl. 
14.00. Det arrangeras som en utslagstävling. 
Ett presentkort att kunna handla på Konsum för 200 kr skall ordnas som pris. 
En avgift på 20 kr per deltagare tas. 
Tävlingsdeltagarna lottas ihop. Tävlingen körs individuellt om det blir för få 
deltagare för att få ihop tillräckligt många lag. 
För dansen på kvällen på Parken skall en avgift på 140 kr tas. Bandet Kritserz 
som uppträder har begärt 6 000 kr plus reseersättning. 
Dansen varar från 21.00 till 01.00. 
Byalaget står för servering av korv och läsk under kvällen. Rune och Mikael 
tittar till hur mycket korv och bröd som finns i dagsläget. Som vanligt är det 
18-årsgräns som gäller. Minderåriga får finnas med målsmans sällskap. 
Två ordningsvakter och två parkeringsvakter skall finnas med.  
Rune kontaktar Patric för att öppna vattnet till Parken. Vad beträffar 
städningen av Parken är det Sörsjöns IF som ombesörjer detta.  
 
 

b. Sörsjödagen 
Det föreslås vara öppet för marknadsstånd mellan 11.00 och 17.00 på rastplatsen. 
Avgiften för stånden föreslås höjas från 100 kr/3 meter till 150 kr/3 meter. 
Vad beträffar hästskokastningen föreslås finalen gå kl. 16.00.  
Tipspromenaden går från ca 11.00 till 13.00. Jörgen ordnar frågorna till promenaden. 
Fem personer får finnas i skift under promenaden. 
Godisregn anordnas kl. 15.00, samtidigt som prisutdelningen efter tipspromenaden. 
PG tillfrågas om helikopterstigning under dagen och Krister Afséer tillfrågas om häst 
och vagn. 
En bilutställning borde arrangeras under dagen. Anders Olsson samt Tommy och Jonas 
tillfrågas om de kan ställa ut sina bilar. En idé vore att ställa ut bilarna antingen vid 
boulebanan, på Eva-Mis föräldrars tomt eller på gräsplätten hos Ulrika och Robert. 
Byalaget ställer upp med försäljning av korv, bröd och läsk under dagen. Rune ser till 
detta. 
På kvällen kommer Trio med Bumba att uppträda på Parken. 12 000 kr inklusive 
reseersättning skall de ha. Inträdet föreslås vara 170 kr. För- och efterstädning 
ombesörjs av Sörsjöns IF. Varje person som betalar inträde kommer att få en lott. 
Utlottningen sker därefter kl. 00.30. Priset skall bestå av ett presentkort på Norrsjön. 
Anna och Daniel kontaktas angående priset. Det föreslås att en ”Sörsjötröja” bör ingå i 
priset. 
Även i år skall det vara chokladhjul och kioskförsäljning. 
Anna och Gun-Britt tillfrågas angående uppdelningen av ekonomin. Ett litet möte med 
Dalen bör arrangeras angående organisationen av dansen på Parken. Det föreslås finnas 
tre personer som arbetar i kassan vid inträdet samt två fasta parkeringsvakter samt en 
till som förflyttar sig utefter behov.  
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c. Söka tillstånd hos Polisen för dans med servering på Parken 
Morgan kontaktar Gun-Britt angående ansökan om tillstånd till Polisen och skickar den 
till dem. Det skall ansökas om dans på Parken samtidigt, både för Midsommardagen 
och Sörsjödagen. 
 

d. Övriga aktiviteter 
Ett forum för företagarna i Sörsjön föreslås att organiseras under Sörsjödagen kl 14.00 
vid rastplatsen. 
Fisketävlingen dagen efter Sörsjödagen organiseras som vanligt. Det kommer att löpa ut 
på samma vis som tidigare år.  
 

5. Städdagar i Sörsjön 
Torsdag den 3 juni ordnas städning på Konsum (utomhusstädning) fr.o.m. kl. 11.30. Byalaget 
ställer upp på städningen och hjälper Konsum med detta, som förser oss med sopsäckar. 
Krattning av kottar vid slogboden vid rastplatsen görs samma dag. 
Vad beträffar fördelningen av städningen av allmänna förrättningar i byn har Rune skapat ett 
arbetsschema och kommer att dela ut det till de berörda. 
 
 

6. Läget efter det inkomna brevet från Malungs kommun angående trafiken i byn 
Malung-Sälens kommun har skickat ett svar på skrivelsen som författades av byalaget den 21 
maj angående våra krav om trafiksäkerheten. Ärendet är under behandling och brevet visas upp 
för allmän kännedom på Konsum. 
 
 

7. Öppen diskussion angående badplatsen 
Byalaget har fått en skrivelse från Badplatsgruppen bestående av Ulrika, Eva-Mi och Anna 
med vad som bör göras med badplatsen. Rune har ringt Malungs kommun och talat med Mats 
Larsson för att fråga om det går att få pengar till att byta virket på bryggorna. Detta skulle 
kunna beviljas, och i sådana fall skulle det handla om att byta virket på ytan på bryggorna. Svar 
från kommunen skall komma på torsdag den 3 juni, och därför avvaktar byalaget med ett svar 
till Badplatsgruppen tills dess vad beträffar snickeriarbete. Detsamma gäller röjning vid 
badplatsen och markering av linorna i vattnet. Efter detta kommer byalaget med ett besked om 
datum för arbete på badplatsen. Sandpapper och markeringstejp skall införskaffas. 
 
 

8. Diskussion angående ett deltagande i projektet ”Omställning Sverige” 
Mikael ger en översikt på dokumenten som Kristian Olofsson gav under mötet i Sälen med 
Transtrands och Sälens byalag om det lokala perspektivet och lokal förvaltning. Tanken är att 
sätta igång en process med lokalförvaltning samt att byalagen i Transtrands socken kan 
fördjupa och breda ut ett samarbete för att stärka lokala insatser och inspirera varandra. 
Sörsjöns byalag godkänner ett deltagande i detta samarbetsprojekt med socknens andra byalag. 
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9. Planering att bjuda in media till Sörsjön inför kommande aktiviteter 
Vad beträffar medias närvaro i Sörsjön är det inga större problem att få hit media, eftersom 
både radio samt Dalarnas Tidningar och Nya Wermlands Tidning brukar komma hit vid behov. 
Däremot vore det bra att marknadsföra Sörsjön mera i Sälenmagasinet. Lars Bälter skall 
kontaktas om detta. 
 
 

10. Förslag till ett öppet byalagsmöte med byns invånare 
Idén att ha formella möten bör bytas till att ha öppna och informella möten. Ett förslag är att ha 
ett knytkalas där alla tar med mat och dryck och kan fritt och öppet tala med byalaget och föra 
fram sina åsikter. En idé är att ha en grillfest i sommar vid slogboden. 
  
 

11. Dokument och protokoll till byns förfogande 
Mötesprotokoll och allmän information om byalaget och kommunen skall finnas i pärmar på en 
hylla på Konsum. Först skall dock Marie tillfrågas om detta. 
 
 

12. Övriga frågor 
Ulrika tar upp frågan om konflikten som har uppstått i byn mellan Krister Afséer och vissa 
bybor och hur byalaget ställer sig till frågan efter mötet som anordnades om detta den 23 maj 
och om byalaget tänker ta ställning om detta. Byalagets styrelse har tillfrågats och väljer att ej 
ta tag i denna fråga. 
Angående brevlådorna i Sörsjön har Lars-Åke Nilsson kontaktats och han har lovat att ställa 
upp med snickrandet av nya postlådeskärmar. Medel för detta skall sökas snart. 
 
 

13. Mötet avslutas 
Mötet är avslutat 

 
 
 
 
 
Sekreterare    Justeringsman 
 
 
 
 
 
Mikael du Bouzet   Börje Ahlgren 


