Protokoll fört vid årsmöte i Mädans Byförening den 9 juli 2011
på Göran Telhammers loge.
22 deltagare var på årsmötet.
1. I ordförandes ställe öppnade Arne Sundström mötet och hälsade alla välkomna och bad
valberedningens representant Dick Wedin att föreslå ordförande för mötet.
2. Till mötesordförande valdes Göran Telhammer.
3. Till mötessekreterare valdes Birgitta Vretblad.
4. Till justerare valdes Lennart Hägglund och Lasse Åhsgren.
5. Mötet fastställdes vara behörigen utlyst, dels under våren i föreningsbladet Utsikter från Mädan,
dels genom anslag på spruthusen/minimuseerna i Mädan två veckor före mötet.
6. Verksamhetsberättelse för 2010-2011 föredrogs av Ingegerd Åhsgren, godkändes och lades till
handlingarna.
7. Kassarapporten föredrogs av Tommy Sjölund i kassörens (Barbro Rohdin) frånvaro.
Förtydliganden av föreningens utgifter under året gjordes.
8. Revisionsberättelse lästes upp av mötesordförande.
9. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Mötet beslutade om oförändrad medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
11. Carina Gradin omvaldes till föreningen ordförande på 1 år.
12. Ingegerd Åhsgren och Joje von Boisman omvaldes som ordinarie styrelseledamöter på två år och
Sofia Lundström på två år som suppleant.
Arne Sundström, Barbro Rohdin, Stefan Nilsson som ordinarie och Eva Törnqvist som suppleant
kvarstår ytterligare ett år i styrelsen. Om ansökan till Länsstyrelsen angående Leaderbidrag inskickas,
anser sig Barbro Rohdin som chef vid Länsstyrelsen bli jävig. Hon ersätts då av Henrik Sundström.
13 Till revisorer på ett år valdes Tommy Sjölund och Göran Telhammer.
Gösta Hermansson valdes till revisorssuppleant på ett år.
14. Till valberedning utsågs Dick Wedin, Margareta Telhammer och som ersättare Lennart Hägglund.
15. Förslag inlämnat om stadgeändring 2009, stadgeändringen antagen på årsmötet 2010 föredrogs
för godkännande även vid detta årsmöte. Årsmötet godkände att stadgarna ska kompletteras med
ordalydelsen:
Medlem har rätt att få ett ärende behandlat vid föreningens årsmöte (motion). En sådan begäran ska
ske skriftligen och lämnas till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
16. Bäcksvöja – dansbana. Styrelsen har funnit platsen olämplig för anläggande av dansbana och
förordar att hitta annan plats om dansbana blir aktuell.
Bäcksvöja – dass. Tack till Arne för uppförande av dasset och den förnämliga låsanordningen. Några
takbrädor och fönsterfodren är fortfarande omålade. Föreslogs roslagsmahogny. Någon måste ta
ansvar för de sista finesserna i samarbete med Göran T.
Bäcksvöja – säkerheten. Göran T har satt upp tydlig skylt så att föreningen ska vara fri från ansvar.
Med anledning av en incident som kunnat sluta illa föreslogs att gummimatta eller annan täckning av
skarven mellan bryggdelarna tillgodoses. Bäcksvöjans arbetsgrupp får ansvara för en lösning.

17. Verksamhetsplan 2011-2012.
Styrelsen vill ha idéer och förslag från byborna. Planerat är några vandringar.
Skolcirkeln avslutas detta verksamhetsår. Efter årsmötet berättade Ingegerd om skolprojektet.
Enligt Dick Wedin har Marianne Holmberg, inspirerad av "Utsikter i Mädan", föreslagit en studiecirkel
om bybornas historia. Något beslut om studiecirkel fattades ej.
Lasse Åhsgren meddelade att Hembygdsföreningen har startat en grupp för kartläggning av alla
byarnas historia. Möte hålls den 6 augusti 2011 Medlemmar från Mädan välkomnas.
Fiskedag vid Rytjärn med fika/korv som föreningen bjuder på lördagen den 23 juli ca kl 12. De
som vill fiskar före och efter.
Arkeologisk vandring med Lars Högberg den 28 juli, samling kl 13.30 vid parkeringen nedanför
Röklitten. Fornlämningar från bronsåldern kommer att besökas.
Vandring med Arne till Fyrfisktjärn den 3 augusti kl 13.00 samling vid Telhammers parkering.
Utflykt på ca 4 timmar. Medtag matsäck.
Bestigning av Grönberget – där man ser hela Gaviksfjärden.
18. Information från
a. Byamännen (Dick+Arne) om fiskvårdsområde. Vågsfjärden + Åsäng. Beslutet ligger hos
länsstyrelsen och lantmäteriet.
b. Båtföreningen. Inte så mycket har hänt sista året. Förslag på planprogram har Einar skickat in
till konsult, ännu inget svar på detta. Båtföreningen har årsmöte i slutet av juli.
c. Fiskeföreningen. Deltagande i kräftfiske och festen 12-13 augusti debiteras med 50 kronor
per person för sommarboende och vänner.
19. Leaderprojektet diskuterades ingående.
Länsstyrelsen har en strategi för landsbygdsutveckling (Arena landsbygd), där det finns möjlighet till
EU-bidrag, det s.k. Leaderprojektet. Lennart Ramström är projektets tjänsteman. Vid en ansökan om
bidrag måste byföreningen vara projektägare, eftersom en formell samtalspartner med ett
organisationsnummer behövs för Leader att hålla kontakt med. Styrelsen har stöttat, att en
projektgrupp bestående av Stefan Nilsson, Susanna Hermansson, Lennart Hägglund och Dick Wedin
skulle utarbeta ett förslag på hur Leader bidrag skulle kunna användas för att utveckla Mädans by. En
intresseanmälan till Länsstyrelsen har skickats in, undertecknad av Susanna och Stefan.
På årsmötet diskuterades hur omfattande projektet skulle utformas. Viktigt att lägga ribban på lämplig
nivå. Fastboende och sommarboende behöver jobba åt samma håll.
Förslag måste vara realistiska och ha gemensam grund.
Beslutades: Mädans Byförening står som projektägare till en ansökan om en förstudie inom
Leader. Projektgruppen utökades med Hans Andersson. Barbro Rohdin ersätts som kassör av Henrik
Sundström, se punkt 12.
20. Byföreningen har en egen hemsida som ropar efter material (skickas till Georg@hegner.nu):
www.mädan.se (med länk till www.madan.se)
21. Övriga frågor:
a. Fiberkabel i Nordingrå: inget nytt. Inget beslut om pengar.
b. Stort tack till Margareta och Göran för att vi får hålla till på deras loge. Korg med delikatesser
överlämnades av Ingegerd.
22. Mötet avslutades
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