Samfällighetsföreningen Mädans Byamän
Protokoll fört vid årsstämma för Mädans byamän den 22 juli 2012.
Närvarande byamän: Lars Nilsson, Einar Pálsson, Arne Sundström, Henrik Sundström, Dick Wedin, Tommy Sjölund, Sture Norberg, Einar Pálsson, Lars Nilsson, Elsa Nilsson, Jan Sundqvist,
Claes Nygren och Gunn Söderberg.
1. Arne Sundström, interimsordförande, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Beslöts att godkänna kallelsen och dagordningen.
3. Beslöts att välja Arne Sundström till ordförande och Henrik Sundström till sekreterare för
mötet.
Beslöts att Lars Nilsson justerar protokollet tillsammans med mötesordföranden.
4. Beslöts att godkänna rapporten Verksamhet och händelser 2011.
5. Beslöts att godkänna den av Sture Norberg reviderade kassarapporten. Einar Pálsson,
interimskassör, ska snarast reglera de krav han har på föreningen. Därefter uppgår tillgångarna
till ca 38.000 kronor.
6. Revisorerna rekommenderade att mötet ger interimsstyrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret (2011).
Beslöts att bevilja interimsstyrelsen ansvarfrihet för verksamhetsåret 2011.
7. Beslöts att bilda Samfällighetsföreningen Mädans Byamän. Det framtagna stadgeförslaget
antogs.
Beslöts att Henrik Sundström, får fullmakt att företräda och teckna föreningen för att ansöka
om organisationsnummer hos Skattemyndigheten och registrera föreningen i samband med
detta och undersöka om Länsstyrelsen, ev. andra myndigheter och organisationer också ska
underrättas och ev. åtgärder vidtas med anledning av bildandet av föreningen.
8. Beslöts att välja Arne Sundström till ordförande (1 år).
9. Beslöts att välja Einar Pálsson (2 år), Tommy Sjölund (2 år), Gunn Söderberg (1 år) och
Elsa Nilsson (1 år) till ledamöter.
Beslöts att välja Claes Nygren (1 år) till suppleant.
Vi kom överens om att bjuda in Andreas Telhammer från Skogstyrelsen för att berätta om de
bidrag som finns för olika former av uppröjning mm.
10. Beslöts att välja Sture Norberg (1 år) och Henrik Sundström (2 år) till revisorer.
Beslöts att välja Jan Sundqvist (1 år) till revisorssuppleant.
11. Redogjordes i korthet för Leaderprojektet ”Vision Mädan”. En publikation på 16 sidor har framtagits av en arbetsgrupp (Stefan Nilsson, Susanna Hermansson och Dick Wedin) inom Byföreningen. Grundtexterna är i huvudsak skrivna av Dick Wedin. En presentationsvideo som ska
komplettera det skriftliga materialet är planerad att produceras under hösten 2012.
12. Beslöts att ett utökat samarbete ska ske mellan jaktlaget och byamännen, speciellt vad gäller
hanteringen av småviltsjakten och de ”4 stora” (Björn, lodjur, järv och varg).
Beslöts att ge styrelsen i uppdrag att skriva till Länsstyrelsen och påtala att fördelning av tillåtet
antal lodjur som får skjutas ska fördelas jämt över länet och inte som nu att hela kvoten i princip
skulle kunna skjutas i Nordingrå. Ett förslag på jaktarrendeavtal utformat av markägarorganisationen LRF, finns nu tillgängligt.
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13. Vägen förbi Einar Pálssons fastighet.
Beslöts att reglera kostnaderna för vägåtgärderna enligt tidigare utsänt förslag, dvs. att bykassan står för 50% och resterande del fördelas lika mellan berörda fastighetsägare (Lars Nilsson,
Einar Pálsson, Göte Edin, Dick Wedin, Lars-Erik Melin, Britta Hörling och Georg Hanell) med
1.400 kr vardera.
14. Fisket i byn
Beslöts att sälja fiskekort för den del av Vågsfjärden som ligger inom byns område, dvs.
Mädansviken. Korten ska kosta 40 kr/dygn eller 200 kr/år.
Beslöts att föreningen ”Mädans Fiskevårdsområde” får sälja korten och behålla intäkten av
försäljningen. Ekonomin i Mädans Fiskevårdsområde behöver stärkas.
Beslöts att byamännen får ta med gäster vid fiske.
15. Övriga frågor
a) Fisketillsynsmän
Beslöts att föreslå Länsstyrelsen att förordna Gösta Hermansson och Stefan Nilsson som
fisketillsynsmän för både Rytjärn och Mädansviken. Båda dessa har gått utbildning.
Styrelsen får i uppdrag att tillskriva Länsstyrelsen och föreslå dessa två personer till fisketillsynsmän.
b) Skogens mångfald
Sture Norberg informerade om några av de möjligheter som finns att få bidrag till upprustning av bl. a stigar inom byn. Dessutom finns många flera andra områden som kan vara aktuella, t ex återställa vattendrag, hamling av träd, återskapa våtmarker, stängsling av lövungskog.
Beslöts att Andreas Renström kontaktar Andreas Telhammer på Skogsvårdsstyrelsen för
genomgång av vilka områden som kan vara aktuella.
c) Fiber i Nordingrå (FIN)
Informerades om det pågående projektet FIN som syftar till att alla intresserade fastighetsägare ska få bredband via glasfiberkabel. Mer information kommer under augusti. Det är Byföreningen som ansvarar för projektet i den del som berör Mädan. Huvudledningen, som
hängs upp i befintliga kraftledningsstolpar, hanteras av föreningen FIN. Anmälningstiden för
intresseanmälan gick egentligen ut den 3 juni 20912, men enligt Ingrid Viklands så är det inte kört utan det finns tid att snarast betala in 200 kr till Fiber i Nordingrå Ek. för – BankGiro: 731-0253.
16. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade de närvarande för visat intresse.

____________________
Henrik Sundström
Mötessekreterare

_________________________
Arne Sundström
Mötesordförande
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_______________________
Lars Nilsson
Justerare
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