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Arsmiite i Mddans Byfiirening, 201547-25

Plats: Einar o Susannas plats, Madan, Nordingra, 2015-07-25, kl 10.0f12.00. 24 deltagare.

1 . M6tet dppnandes av ordforande Garina Gradin.

2. Besldts att vdlja Gdran Telhammer till ordfdrande och Henrik Sundstrrim till protokollfdrare

3. Besldts att narvarolistan skulle utgora raisflengd, se separat bilaga.

4. Besltits att v6lja G6sta Hermansson och Paula Sundqvist till protokolljusterare.

5. Besl6ts att arsmdtet blivit i stadgeenlig ordning uttyst.

6. Besldts att faststella dagordningen.

7. Besldts att godkdnna styrelsens Arsredovisning efter genomg6ng av sekreteraren.

8. Besldts att godkdnna styrelsens ekonomiska redovisning efter genomging av kass6ren,

9. Revisorernas berettelse ldstes upp. Revisorerna fdreslog att Arsmotet beviljar styrelsen an-
svarsfrihet fdr det gAngna verksamhetsAret, 2014-05-0{ - 2015-04-30. Revisorema
rekommenderade arsmdtet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet fdr det gangna verksamhetsaret.

10. Besl6ts att bevilja styrelsens ledamdter ansvarsfrihet f6r det gAngna verksamhetsAret.

1 1. Besldts att faststalla fdrslaget till verksamhetsplan och budget.

12. Propositioner - Inga propositioner fdrelag.

13. Motioner - Inga motioner hade kommit in till Arsmdtet.

14. Besliits att medlemsavgiften ska vara of6rdndrad, dvs. '100 kr/person/Ar frAn 18 6rs Alder, ndsta
verksamhetsAr, (dvs. 201 6-05-01 - 2017 -04-30).

15, Besltits att alla val ska gella frAn aktuellt 6rsm6te t o m nesta ersmote eller Arsm6tet ddrefter
beroende pe om valet galler en mandatperiod pA 1 Ar eller 2 Ar.

Be3l6ts att till ordf6rande velja Carina Gradin t o m arsmotet 2016.

't6. Besliits att antalet ovriga ledamdter ska vara 5 och antal suppleanter ska vara 3.

17. Besliits att till ledamot vdlja Ingegerd Ahsgren till 6rsm6tet 2016.
Besliits att till ledam6ter velja Paula Sundqvist och Joje von Boisman t o m ersm6tet 2017.
Besldts att till suppleanter vdlja Lotta Hammar och Jan Sundqvist t o m 6rsm6tet 2017.
Noterades att Henrik Sundstriim och Susanna Hermansson kvarstAr som ledamdter t o m
irsmdtet 2016 samt att Kent Gradin kvarstAr som suppleant t o m 6rsmdtet 2016.

18. Revisorer, Besldts att omvdlja Tommy Sjdlund till ordinarie revisor t o m irsmdtet 2017.
Besl6ts att omvelja Greger Wedin till revisorssuppleant t o m arsmdtet 2016.
Noterades att Giiran Telhammer kvarst6r som ordinarie revisor t o m 6rsm6tet 2016.

19. Valberedningen. Besldts att velja Birgitta Vretblad till ordinarie ledamot och sammankallande
t o m Arsmotet2016 och Lars-Erik Melin till ledamot t o m irsmdtet 2016.
Beslcits att till suppleant vdlja G6sta Hermansson t o m Arsm6tet 2016.

20. Hemsidan. Efterlystes flera bidrag, bAde i from av text och bilder. Alla bidrag mailas till Henri
Sundstrdm,h-e,nfi .KS.HnC""gl[*e,-.em",P,.eYHi,Pnef #R
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21. "Siris Fond" - Arbetsgruppen fdr fonden har bestAtt av Laila Wedin, Paula Sundqvist, Stefan
Nilsson och Andreas Renstrdm. Paula berattade att gruppen arbetat, framfdr allt Andreas, med
flytbryggan och borden med bdnkar. Efterlystes flera intresserade att ingA igruppen.
Besliits att byta namnet till "Siris Ungdomskonto".

22. "UtsiKer i Madan". Besldts att utse Paula Sundqvist till ny redakt6r. Fdrutvarande redaktoren,
Joje von Boisman, hade pe egen begdran 6nskat bli avl6st.

23. Information fran 6vriga fdreningar och projekt i byn
a) Medans Byamdn. Lars Nilsson berattade att Byamannen fAtt fdbodstugan av Wedins och

Sture Norberg i sin dgo. Efterlystes id€er om hur fdbodstugan ska anvandas. Lars undrade
om byfdreningen ar intresserade av att betala f6r att anlagga en parkeringsplats strax bortom
Becksvdja. Byamennen har redan upplAtit marken, men det beh6vs nagot lass grus f6r
ytskiktet. Arsmdtet var positivt till detta men overldt beslutet till styrelsen.

b) BAtfiireningen. Einar Pilsson berettade att alla tillstind f6r bAthamnen finns och att nu
AterstAr en del mindre arbeten innan hamnen er klar. Det finns endast tvA platser kvar till en
kostnad av knappt 20 000 kr fdr den som vill ga med i bAtfdreningen.

c) Medans fiskevArdsomrAde. Einar P6lsson berdttade att anslag finns i Becksvdja och vid
uppfarten till Rytjern om vilka regler som geller for fisket. Framf6rdes f6rslag om t ex
familjeArskort, frAgan tas upp pA ett kommande mote i fiskevArdsfdreningen.

24. 6vriga frAgor
a) Stefan Nilsson avtackades fdr de ir han varit med fdreningens styrelse och flyttar nu frAn

byn.

b) Framfiirdes stort tack till Einar Palsson och Susanna Hermansson fdr att fdreningen fdtt
mojlighet att aven detta 6r fA hAlla byfesten liksom arsmdtet p6 deras fastighet.

25. Avslutning. Ordfdranden tackade alla ndrvarande och forklarade arsmotet avslutat.
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