
Mdidans Byfdrening - 888400-7256

Arsmtite i Mddans Byfdrening 2019-07-20

Plats: Susanna Hermansson och Einar pdlssons festplats, Mddan, Nording16,

2019-07 -2O, kl. 10-12. Ndrvarande: 20 medlemmar.

1. M<itet dppnandes av ordfdrande Carina Gradin, som framf6rdes stort tack till Einar p6lsson
och Susanna Hermansson for att fdreningen aven detta Ar f6r avhAlla byfest och Arsmdte pA
deras fastighet.

2' Besldts att vdlja Tommy Sjtilund till ordfdrande och Henrik Sundstr6m till protokollforare

3. Besldts att narvarolistan skulle utgora rtisfldngd.

4. Besldts att vdlja Gdran Telhammer och Kent Gradin till protokolljusterare.

5. Besl<its att armdtet blivit i stadgeentig ordning uflyst.

6. Besltits att faststdlla dagordningen.

7. Besliits att godkenna styrelsens 6rsredovisning.

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

9. Revisorernas berattelse l6stes upp. Revisorerna fdreslog att 6rsmdtet beviljar styrelsen med
tacksamhet ansvarsfrihet fdr det g6ngna verksamhetsaret, 2018-01-01 - ZfuA_iZAn

10' Besldts bevilia styrelsens ledamdter ansvarcfrihet fdr det gAngna verksamhets6ret samt att
6rets resultat 6verfors i ny rekning.

I 1. Bes_ldts-faststella forslaget till verksamhetsplan och budget fdr Aren 2019 och 2O2O med tilldgget
att 5 500 kr ansl6s till 2O-Arsjubileet under 2019.

12. Propositioner - Inga propositioner forelAg.

13. Motioner - Inga motioner forelAg.

14' Besfiits att medlemsavgiften ska vara 100 kr/person fr o m 18 Ar f6r Ar 2O20, dvs of6randrad.

15. Besldts att vdlja Carina Gradin till ordforande (1 6r).

16. Besldts att antalet dvriga ledamoter ska vara 6 och att antal suppleanter ska vara 2. Noterades
att alla val gdller t o m arsmdtet efter resp. mandatperiods utgeng.

17. Besl6ts att v6lja Paula sundqvist (omval), Hildegard Rombouts (nyval) och Malin Astrdm
(nyval) till ledam<iter pA2Ar (2019-2020).
Besf dts at valja Jens Andersson (nyval) och Lotta Hammar (omval) pa 2 ir (20,19-2o2ol till
suppleanter.
Noterades att ledamdterna Susanna Hermansson, Henrik Sundstriim och Ingegerd Ahsgren
(valda for 201 8-2019). kvarst6r ytterligare ett Ar (2019).

18. Revisorer. Besltits att omvdlja Tommy Sjdlund till ordinarie revisor (2019-2020) och Greger
Wedin till revisorssuppleant (2019). Noterades att Gtiran Telhammer kvarstAr som ordinarie
revisor till 6rsmdtet 2020.

'19. Valberedning. Besldts att viilja Birgitta Vretblad (sammankallande) och Gdsta Hermansson
till ordinarie ledamriter och Jan Sundqvist till suppleant i valberedningen intill Arsmotet 2020.
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20. Becksvftja. Arbetsdag genomfdrdes ijuni. Besliits att styrelsen fdrnyar ordningsreglerna och
anvisningarna vid badplatsen. Styrelsen fick i uppgift aft efterhdra med dgarna till 'Ladan" an-
gAende huruvida fdreningen kan f6 utfdra smane reparationsAtgdrder pA Ladan.

2{. Information frAn Ovriga foreningar och projekt i byn

a) Mddans Byamdn. Byamannen kommer att ha sin arsstdmma2l juli 2O19. Beslut om kok-
huset pA L6ngsdn kommer sannolikt att fattas den 21 juli. Fiskevardsforeningen har en
onskan om att det rrjj's runt Rytjern.

b) Bitftireningen, Miidans hamns samfallighetsfdrening. Verksamheten fungerar bra.

c) Medans fiskevArdsomrAde (Rytjarn). Fdreningen har rojt delar av Hdga Kusten leden som
gAr frAn Gavik till Lappudden och f6r detta f6r foreningen ersattning av myndighetema.
Kommande inplantering er tankt att bli rddingar pi ca %-kilo/styck.

22.bvriga arenden.

a) Ny prova-pd-mAlarkurs med Lotta Hammar ar planerad till den 1419-2019. Mejl skickas ut
senare.

b) Vandring fran Fallsvik till Barsta med middag till rabatterat prisplanerad till den 15/9. Mejl
skickas ut senare.

c) Besliits att Byfdreningen inte ldngre ska tillhandahSlla vatten i minimuseerna.
Birgifta Vretblad fdrslog att bildtexterna under fotografierna i Minimuseerna borde dversettas
till engelska. Styrelsen arbetar vidare med defta. Birgitta erbjdd sig att bistA med arbetet.

d) Girdarnas Historia, i cirkelform har detta studerats under 6ret och fortsatter. Jens Anders-
son erbjdd sig att redigera materialet till en samlad skrift med bilder och texter.

e) Hildegard informerade att det finns ett f6tal "Miidanstr6jo/' kvar att kdpa.

23. Avslutning. Lotta Hammar avtackades med en present fdr den prdva-pA-kurs hon hade i vAras.
Ordfdranden tackade alla narvarande och vSlkomnade alla till kvallens 20-6rsfest samt f6r-
klarade 6rsmdtet avslutat.

Kent Gradin
Justerare

Protokoll Byfdreningens 6rsmOte 201 9-07-20.docx

nrik Sundstrdm
M6tessekreterare

.Tommy Sjolund

Justerare

Adress
Mddans Byfdrening
Mdidan 108
870 30 Nordingr6

Mobil
0703-91 77 95

Bankgiro Org. Nr
5523-7374 888400-7256

E-post
i ngegerd.ahsg ren@gmail. com

Hemsida
wurw.mddan.se


