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Arsmdte Miidans byfiirening 2017 -07 -22
Plats: Susanna Hermansson och Einar P6lssons festplats, Madan, Nordingre,
2017-07-22, kl 13,00-14.10. 20 deltagare.

1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.

Mdtet dppnandes av ordforande Garina Gradin.

Besldts aft valja Jeanette Wedin till ordf6rande och Henrik Sundstraim till protokollfdrare
Besltits att ndrvarolistan skulle utgdra riistldngd.
Besldts att valja Lars Nilsson och Paula Sundqvist till protokolljusterare.
Besldts att arsmotet blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
Besl6ts att faststdlla dagordningen med tilldgg av Facebook och Vattenfriga.

Besliits att godkdnna styrelsens arsredovisning.
Besliits att godkanna styrelsens ekonomiska redovisning efter genomgAng av kassdren.
Revisorernas berdttelse lestes upp. Revisorerna foreslog att Arsmdtet beviljar styrelsen an2016-12-31.
svarsfrihet f6r det gangna verksamhetsAret, 2016-05-01

-

10.

Besliits bevilja styrelsens ledamdter ansvarsfrihet fdr det g6ngna verksamhetsAret.

1{. Besfdts faststella fdrslaget till verksamhetsplan och budget f6r ercn 2017 och 2018. Besliits att
liigga till 3 000 kr ftir inkdp av nytt partytelt.
12. Propositioner
13. Motioner

-

-

Inga propositioner f6rel59.

Inga motioner fdrel6g. Besliits att paminna i "Utsikter' in for kommande arsmoten.

14. Besldts att medlemsavgiften ska vara 100 krlperson fr o m '18 Ar fdr
15. Besl6ts att valja Carina Gradin till ordf6rande (1

verksamhetsiret 2018.

ir).

{6, Besldts att antalet dvriga ledamoter ska vara 5 och att antal suppleanter ska vara 3. Noterades
att alla val galler t o m Arsmdtet efter resp. mandatperiods utgang.
't7. Besl6ts att valja Paula Sundqvist och Joje von Boisman som ledamdter (2017-2018) och
Lotta Hammar och Jan Sundqvist som suppleanter (2017 -2018). Noterades att ledamdterna
Susanna Hermansson, Henrik Sundstrtim och Ingegerd Ahsgren kvarster ytterligare ett er
(2016-2017) och att suppleant Kent Gradin kvarst6r ytterligare ett Ar (2016-201 7).
18. Revisorer. Besl6ts att omvalja Tommy Sjdlund till ordinarie revisor (2017-2018) och Greger
Wedin till revisorssuppleanl (2017). G6ran Telhammer kvarstAr som ordinarie revisor till Ars-

motet 2018.
19.

Valberedning. Besliits att vdlja Birgitta Vretblad (sammankallande), Lars Erik Mellin till
ordinarie ledamdter och Gdsta Hermansson till suppleant i valberedningen till Arsmdtet 2018.

20, B{cksviija. Arbetsdag har genomforts, bl. a reparation av badbryggan. Ny livboj ska inforskaffas
(Carina). Nya parkeringsplatsen er nu klar (Kent Gradin) och ger sdker parkering. Ev. gAngstig
frAn parkeringen till badet awaktas pga. av gjord nyplanering i omredet.
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21, Facebook. Besldts att Jeanette Wedin, pA prov under ett 5r, administrerar facebooksida fdr
Mddan.
22.

Vattenfriga
Besl6ts att fdreningen inte ansvarar f6r tillhandahillande av vatten vid minimuseerna

23. Information frAn dvriga foreningar och projekt i byn

a)

Mddans Byamdn. Byamdnnen kommer att ha sin Arsstdmma 23 juli 2017 . Kokhuset pA
Langson kommer att renoveras. FiskevArdsomr6de f6r Vigsfjiirden er under bildande.

b) Bitf6reningen,

Mddans hamns samfdllighetsfiirening. Alla 24 bAtplatserna dr klara och
s6lda. Platserna ar knutna till respektive fastighet och fAr ej sdljas.

c)

Mddans fiskevirdsomrAde (Ryuarn). Pi sedvanligt sdtt krdftfiske 1 1/8 och iest'1218-2017.
Fdreningen har r6jt den del av Hoga Kusten leden som gAr frAn Gavik till Lappudden och f6r
detta far fdreningen drygt 7000 kr i inteKer per ar. 400 st 2 hg stora fiskar har inplanterats
201 7. Pimpeltavlingen 2016 drog mycket folk, bl. a saldes 22 st fiskekort. Vid pimpeftevlingen
2017 saldes 30 fiskekort. Foreningen ansvarar f6r skotseln av torrdasset i Ry samt att ved
finns pA Algbergets rastplats.

24. Ovriga erenden. Framf6rdes stort tack till Einar Pilsson och Susanna Hermansson fdr att
foreningen even detta ar fer halla byfest och 6rsmdte pA deras fastighet. En present till vardera
overlamnades till Einar och Susanna.
25.

Avslutning, Ordfdranden tackade alla ndrvarande och forklarade irsm6tet avslutat.
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