Samfdllighetsforeni ngen Mddans Byamdn
Protokofl fort vid Arsstdmma f6r Mddans Byamdn den 20 juli2014.
Ndrvarande byamdn: Lars Nilsson, Einar Pdlsson, Arne Sundstr6m, Henrik Sundstr0m, Tommy
Sjdlund, Jan Sundqvist, Lars-Erik Melin, Claes Nygren, Kerstin Sdderberg (geist) och Gunn
SOderberg.

1.

Lars Nilsson, ordforande, hdlsade alla vdlkomna och forklarade mdtet 6ppnat.

2.
3.

Besl6ts att godkdnna kallelsen och dagordningen.
Beskits att vdlja Tommy Sjcilund till ordforande och Henrik Sundstrdm till sekreterare for
motet.

Beskits att Lars-Erik Melin justerar protokollet tillsammans med m6tesordfdranden.

4. Beslcits att godkdnna rapporten VerksamhetsberAttelsen fdr 2013.
5. Ekonomirapporten fdredrogs av kassdren Einar P6lsson. Tillgdngarna iir 39.349 kronor.
6. Revisorerna tillstyrker att mdtet ger styrelsen ansvarsfrihet och att resultat- och balansrdkningarna fdr det gdngna verksamhetsAret 2013 faststdlls.
Beslcits att bevilja styrelsen ansvarfrihet flr 2013 samt faststdlla resultat- och balansrdkningarna fdr 2013.
7

.

Val av styrelse
Beslcits att vdlja Tommy Sjcilund (2 Ar), Einar P6lsson (2 Ar) samt Claes Nygren (1 6r,
fyllnadsval efter Elsa Nilsson) till ledamdter och Lars-Erik Melin till suppleant (1 ar).
Noterades att Lars Nilsson och Gunn Sciderberg bAda har ett 6r kvar pi sin mandatperiod
(2013-2014).

8. Val av ordf<irande
Beslcits att utse Lars Nilsson till ordfcirande (1 ar).

9. Val av revisorer
Beslcits att vdlja Henrik Sundstr<im (2 ar) till revisor.
Jan Sundqvist har 1 Ar kvar av mandatperioden (2013-2014).
Beslcits att vdlja Sture Norberg (1 ar) till revisorssuppleant.
10. Fisket i byn

"Sjfilvbetjdningslida" fdr k6p av fiskekort har producerats av Arne Sundstrcim och dr uppsatt
vid uppfarten till Rytjdrn. Ungefdr lika mycket som fdr hela tjoliret har hittills kommit in pi fiskekorten.

Besldts att styrelsen fdr Bystdmman fAr ge bidrag till Fiskev6rdsfdreningen av det foregiende
6ret avsatta beloppet pA 5.000 kr om behov beddms fdreligga. (Det AterstAr ca 4.000 kr).
Fiskevirdsomridesf6reningen kommer att ltigga ut brygga i Rytjeirn fdr att flugfiske ska kunna
ske. Fiskerikonsulent ska bisti for provfiske. Minken verkar vara ett problem for fiskbest6ndet i
tjdrnen. I Ar bllr det endast provfiske av krdftor, ddremot blir det krdftfest, men med inkdpta krdftor.
1

1.

Jakten i byn
Tommy Sjdlund berdttade att av 2013 6rs tilldelning av aQ pA 3 vuxna och2 kalvar, skdts en
vuxen dlg. Det dr samma tilldelnlng i ir, men skjuts inte kvoten kommer den att minskas. Alglat<ten dr 1-2519, men i Mddan blir det start 11110. Det dr dock tillitet med algjakt dnda till den 3111.
Att jaga dlgkor i januari ansig dock Tommy vara oetiskt pga. av att dlgkorna dA dr lAngt framskridna i sin graviditet, Att jaga tjurar och kalvar den tiden har mindre betydelse.
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12. FAbodplatsen

pi Lingstin

Besl6ts att anta Dick Wedins erbjudande att Byamdnnen skulle fi overta fdbodhuset, dock att
Lars ber Dick att forhandla med Sture Norberg fdr att efterhdra om han ocksi dr villig att 6verl6ta sin del av huset. Forslag till verksamhetsplan fdr fdbodplatsen utarbetas av styrelsen.
Verksamhetsplanen beslutas pA ndsta Arsstdmma. Dock, att si snart en dverenskommelse
med Dick och Sture har uppnAtts, Atgdrda ett trasigt fdnster i huset.

13. Ovriga

a)

frigor

Parkering vid Bdcksvcija
Byamdnnen stdller den allmdnning, som dr strax bortom infarten till badet, till fdrfogande fdr
Byforeningen, att i mAn av mojlighet och resurser ordna parkering ddr. Sannolikt behdvs tillstind av Trafikverket eller motsvarande myndighet.

b) Skogens

mAngfald
Sture Norberg informerade fdrra 6ret om de mojligheter som finns att fA bidrag till upprustning av bl. a stigar inom byn. Dessutom finns mAnga flera andra omrAden som kan vara
aktuella, t ex Aterstdlla vattendrag, hamling av trdd, dterskapa vAtmarker, stdngsling av
l6vungskog.
Beskits att be Andreas Renstrdm kontakta Andreas Telhammer pd Skogsvirdsstyrelsen
for genomging av vilka omriden som kan vara aktuella for Mddans del.

c)

Bykistan
Besldts att Claes Nygren tar 6ver Bykistan fram till ndsta Arsstdmma och i min av tid gir
igenom innehAllet och f6rsdker sortera innehdllet.

d) Vdndplan vid "Pelles svtija"
SCA dr berett att stdlla upp med halva kostnaden fdr att iordningsstdlla vdndplanen.
Beskits att den del som berdr allmdnningen fir tas i ansprik. Besldts att de berdrda
fastighetsdgarna delar pi den andra halvan av kostnaden samt att Byamdnnen ocksi
betalar en andel av 8 andelar som berdrs.
14. Mritets avslutande

Ordfdranden avslutade mdtet och tackade de ndrvarande fdr visat intresse. Ett s6rskilt tack
riktades till Lars fdr upplAtande av sitt hus fdr bystdmman!
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