
Samfdllighetsfcireningen Mddans Byamdn

Protokoll fdrt vid 6rsstiimma fdr Midans Byamdn den 26 juli 2015.

Nervarandc byamAn: Lars Nilsson, Einar PSlsson, Arne Sundstrom, Henrik Sundstrdm, Tommy
Sjdlund, Jan Sundqvist, Lars-Erik Melin, Glaes Nygren, Yvonne Eriksson och Gunn S6derberg.

1. Lars Nilsson, ordf6rande, hdlsade alla valkomna och forklarade m6tet 6ppnat.

2. Besldts att godkenna kallelsen och dagordningen.

3. Besldts att velja Lars Nilsson till ordfdrande och Henrik Sundstrdm till sekreterare fdr m6tet.
Beslaits att Arne Sundstrdm justerar protokollet tillsammans med motesordfOranden.

4. Besliits att godkdnna rapporten Verksamhetsberdttelsen t6r 2014.

5. Ekonomirapporten f6redrogs av kassdren Einar P6lsson. TillgAngarna er 45 500,31 kr, varav
pA Handelsbanken 11 746,31 kr och pA konto hos SCA 33 755,00 kr. 600 kr har lagts ut pA

inkdp av minKdllor till Rytjdrn.

6. Revisorerna tillstyrker att mdtet ger styrelsen ansvarsfrihet och att resultat- och balansrdkning-
arna fdr det gAngna verksamhetsiret 2014 faststdlls.
Besliits att bevilja styrelsen ansvarfrihet fdr 2014 samt fastsHlla resultat- och balansrdk-
ningarna fdr 2014.

7. Val av styrelse
Besltits att omvdlja Lars Nilsson (2 Ar), Gunn S<iderberg (2 ar) samt Claes Nygren (2 er) till
ledamoter och Lars-Erik Melin till suppleant (1 6r).
Noterades att Tommy Sjdlund och Einar P6lsson bAda har ett Ar kvar pA sin mandatperiod
(2014-2015).

8. Val av ordf6rande
Besfots att utse Lars Nilsson till ordfiirande fdr I Ar (2015\.

9. Val av revisorer
Besf6ts att omvdlja Jan Sundqvist pe2 et Q015-2016) till ordinarie revisor.
Henrik Sundstr6m har 1 Ar kvar av mandatperioden som ordinarie revisor (vald f6r 2014-2015).
Besldts att omvelja Sture Norberg pa 1 ar (2015) till revisorssuppleant.

10. Fisket i byn
Andreas Renstr6m, ordfdrande iforeningen Madans FiskevardsomrAde, berdttade att 660 kr
inkommit pe fiskekorten under 2014, prognosen lil 2015 er att det blir mer 6n fdrra aret.
Verkar som det bara finns st6rre fiskar och sme itjarnen, de mellanstora saknas. Planerfinnas
att provfiska och darefter plantera ut 1- eller 2-Aringar. Kreftfisket har varit magert under senare
ir. Inga minkar har fangats i fdllorna. Men osdkert om minken decimerat fiskebestindet.
Numera finns upplysningar om fiskevillkoren vid vdgen till Rytjem och vid badet i Becksvdja. lde
finns om att setta upp samma anslag dven pA minimuseerna och vid VAgsfjiirden.

11. JaKen i byn
Tommy Sjiilund berettade atl av 2014 Ars tilldelning av dlg pA 3 vuxna och 3 kalvar, sk6ts en
vuxen alg och en kalv. I Ar har tilldelningen minskats till 2 vuxna och 2 kalvar.

12. Fdbodplatsen pi Lings6n
Overldtelsen av fabodhuset till Byamdnnen ar nu klar. Diskuterades hur man ska anvanda egen-
domen. Besldts att Einar Pilsson gdr en kalkyl 6ver hur mycket det kan kosta att iordningstdlla
fdbodshuset i beboligt skick. Andreas Renstrdm och Einar Aker ut till platsen under hdsten och
inventerar reparations- och rdjningsbehov. Sannolikt behovs nya fdnster, nytt entretak, veggpa-
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nel och en mindre vedkamin. Behdvs kanske ocksA ett torrdass. Stdllet ska kunna anvdndas av
alla bybor och att man t ex betalar 50 kr/besdk.

13. Skogsbruket
a) Samfdlligheterna

Rydsmyrenn Stormyren, myren vid Pelles Svrija, samfdlligheten bortom Bicksv<ija
krdver inga Atgdrder fcir ndrvarande.
Gistvallen bredvid Kent Gradins fastighet diskuterades om den ev. skulle fdrsdljas.
Det gamla vdgnfitet i byn enligt Laga Skifte 1834, ingen sdrskild 6tgdrd fdr ndrvarande.
Fisket, se punkt 10 i detta protokoll.
Bykistans inneh6ll, Claes Nygren fortsdtter inventeringen av kistan.

b) SkogsvArd
Inga sdrskilda skogsvArdsitgdrder bedoms behdvas for ndrvarande.

14. Ekonomifrigor pA sikt
a) Inkomster? Inga direkta stdrre intdkter dr att vainta, skogen pA samfdlligheterna dr redan

avverkad till stdrsta delen. Ev. kanske Fdbodplatsen kan de viss intdkt pA sikt.
b) Utgifter? lnga stdrre utgifter fdrutses. Beslots att ansl6 max 3 000 kr tillsammans med

Fiskeomridesfdreningen och berdrda fastighetsrigare som satsar samma belopp till en
mindre upprustning av vdgen till Rytjeirn fdr att fdrenkla transporter av fisk till Rytjairn.

c) Parkering vid BAcksvcija. Byamdnnen har tidigare besluta att stdlla mark till fdrfogande
fdr en parkeringsplats ndra Bdcksvojebadet fdr Byforeningens nyttjande. Byfdreningen har
ansvaret f6r att verkstdlla och bestrida alla kostnader som uppst6r.

15. Ovriga frAgor
Inga dvriga frigor fanns.

16. Motets avslutande
Ehuru vidare drenden inte fdrelAg avslutade ordf6randen mdtet och tackade de ndrvarande fdr
visat intresse.
De ndrvarande riktade ett sdrskilt tack riktades till Lars for upplAtande av sitt hus for
bystdmman!

Llvu ililrrtr^
Lars Nilsson
MOtesordfdrande Justerare

nrik Sundstrrim
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