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Arsmiite Mddans byfiirening 2018-07 -21

Plats: Susanna Hermansson och Einar P6lssons festplats, Medan, NordingrA,

2018-07-21, kl 13.00-14.10. 12 deltagare.

l. Miitet 6ppnandes av ordforande Carina Gradin.

2. Besliits att vdlja Tommy Sjtilund till ordf6rande och Henrik Sundstraim till protokollf6rare

3. Besliits att ndrvarolistan skulle utgora nistldngd.

4. Besliits aft valja Jan Sundqvist och Kent Gradin till protokolljusterare.

5. Besl<its att arsm6tet blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

6. Besl6ts att faststella dagordningen.

7. Besldts att godkanna styrelsens Arsredovisning.

8. Besl6ts att godkdnna styrelsens ekonomiska redovisning efter genomgAng av kass6ren.

9. Revisorernas berdttelse lastes upp. Revisorerna f6reslog att Arsm6tet beviljar styrelsen an-
svarsfrihet fdr det gangna verksamhetsare\ 2017-0'l-01 - 2047-'12-31.

10. Besl6ts bevilja styrelsens ledamdter ansvarsfrihet f6r det gAngna verksamhetsdret.

1'1. Besldts faststalla fdrslaget till verksamhetsplan och budget for aren 2018 och 2019 med tillegget
att 5 000 kr ansles till 20-6rsjubileet under 2019.

12. Propositioner - Inga propositioner f6relag.

13. Motioner - Inga motioner fOrelAg.

14. Besl6ts att medlemsavgiften ska vara 100 kr/person fr o m 18 ar f6r ar 20{9.

15. Besliits att valja Carina Gradin till ordfdrande (1 Ar).

16. Besliits att antalet dvriga ledamdter ska vara 5 och att antal suppleanter ska vara 3. Noterades
aft alla val galler t o m Arsmdtet efter resp. mandatperiods utgang.

17. Besliits att fdr en period av 2 ar omvalja f6ljande tre ledamdter: Susanna Hermansson, Henrik
Sundstriim och Ingegerd Ahsgren (2018-2019). Besldts att valja Hildegard Rombouts till
suppleant f6r en period pa 2 Ar. Noterades att ledamdterna Paula Sundqvist och Joje von
Boisman kvarster ytterligare ett ar (2018) och Lotta Hammar och Jan Sundqvist kvarstir som
suppleanter (201 7 -2018).

18. Revisorer, Beslaits att omvelja Giiran Telhammer till ordinarie revisor (201 8-2019) och Greger
Wedin till revisorssuppleant (2018). Tommy Sj6lund kvarstAr som ordinarie revisor till arsmdtet
2018.

{9, Valberedning. Besliits att viilja Birgitta Vretblad (sammankallande), Lars Erik Mellin till
ordinarie ledamdter och Gdsta Hermansson till suppleant i valberedningen till Arsmdtet 2019.

20. Biicksviija. Arbetsdag har genomf6rts under vAren. Ev. infdrskaffas en ny badring. Besldts att
negon roddbat inte behdvs, den gamla ska tas bort. Besldts att fortsetta utan soptunna. Om
frAga angAende tillstAnd att tdlta vid badplatsen henvisas till Wedins.
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21, lnformation fren ovriga foreningar och projekt i byn

a) Mddans Byamen. Byamdnnen kommer att ha sin Arsstamma 22 juli 2018. Inget speciellt att
rapportera.

b) Bltfiireningen, Mddans hamns samfdllighetsfdrening. Verksamheten fungerar bra.

c) Medans fiskevirdsomride (R$ern). PA sedvanligt sdtt krdffiske augusti 2018. Fdreningen
har rdjt den del av H6ga Kusten leden som gAr fr6n Gavik till Lappudden och f6r detta fAr
f6reningen 7500 kr i intakter per ar. Aven i Ar har fisk planterats in. Fdreningen ansvarar f6r
sk6tseln av torrdasset i Ry samt att ved finns p6 Algbergets rastplats.

22,bvriga arenden. Framf0rdes stort tack till Einar Pitsson och Susanna Hermansson f6r att
f6reningen even detta ir fAr hAlla byfest och arsmdte pe deras fastighet. En present 6verlem-
nades till Einar och Susanna (En rysk vinranka).
Ingegerd uppvaktades med anledning av dels hennes idoga arbete fdr fdreningen liksom att hon
fyllt 70 ar. Fdreningen ser fram emot fortsatta insatser.

23. Avslutning, Ordf6randen tackade alla ndrvarande och f6rklarade arsmOtet avslutat.
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Tommy Sj6lund
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