
Samfdllighetsfcireningen Mddans Byamdn

Protokoll fdrt vid Arsstdmma f6r Madans Byamdn 2016-07-24.

Ndrvarande byamen: Lars Nilsson, Einar P6lsson, Arne Sundstr6m, Henrik Sundstrom, Tommy
Sjdlund, Jan Sundqvist, G6sta Hermansson.

1. Lars Nilsson, ordforande, halsade alla vdlkomna och forklarade motet oppnat.

2. Beslaits att godkanna kallelsen och dagordningen.

3. Beslaits att vdlja Lars Nilsson till ordfdrande och Henrik Sundstrdm till sekreterare fdr m6tet.
Beslaits att Einar P6lsson och Jan Sundqvist justerar protokollet tillsammans med
mdtesordf6randen.

4. Beslttts att godkanna Verksamhetsber{ttelsen fiir 2015.
Ekonomirapporten f6redrogs av kass6ren Einar P6lsson. Tillgengarna Ar 41 157,3'l kr, varav
pe HandelsbankenT 402,31 kr och pA konto hos SCA 33 755,00 kr, varav 6 751 kr utgiir
moms.

5. Revisorerna tillstyrker att motet ger styrelsen ansvarsfrihet och att resultat- och balansrekning-
arna fdr det gangna verksamhetsaret 201 5 faststdlls.

6. Besliits att bevilja styrelsen ansvarfrihet fdr 2015 samt faststella resulta! och balansrdk-
ningarna f6r 201 5.

7. Fiirelig inga framstdllningar frAn styrelsen och motioner frAn medlemmarna

8. Besliits att foreliggande overskott dverfors i ny rakning

9. Besliits att inga arvoden skulle utgA till styrelsen och revisorerna

10. Besldts att styrelsen fAr fdrfoga upp till 10 000 kr avseende reparationer av fdbodstugan pA
Lingson.

1 '1 . Val av styrelse
Besf 6ts att omvdlja Tommy Sjiilund pA 2 Ar (2016-2017) och Einar Pilsson pi 2 Ar (2016-
2017) till ledam6ter och Lars-Erik Mellin p6 1 6r (2016) till suppleant.
Noterades att Lars Nilsson, Gunn Sriderberg och Claes Nygren har ett Ar kvar pA sina resp.
mandatperioder (20 1 5 -201 6).
Besliits att utse Lars Nilsson till ordfdrande fdr 1 6r (2016).

12.Val av revisorer
Besf dts att omvelja Henrik Sundstriim pe 2 * QO16-20'17\ ill ordinarie revisor.
Jan Sundqvist har 1 Ar kvar av mandatperioden som ordinarie revisor (vald fef 2015-2016).
Besl6ts att omvelja Sture Norberg p6 1 6r (2016) till revisorssuppleant.

13. Besldts att styrelsen utg6r valberedning.

14. Fdreningens allmenningar
a) Fabodplatsen pi LAngsdn. Besl6ts att Einargdren kostnadsuppskattning av n6dvandiga

reparationer samt hur mycket stdngsel som behdvs f6r att inhagna febodplatsen, si att fir
kan slappas darfdr av avbetning. Jan undersdker hur planteringen utfallit och om ev.
nyplantering behdvs.

b) Ryssmyren. Ingen etgerd f6r ndrvarande.
c) Stormyren. Ingen etgard fdr ndrvarande. A
d) Myren vid Pelles Svaija, Ingen etgerd f6r nervarande. /_W
e) Asdngssjrin. Anldggning av parkeringsplats er sedan tidigare dverlatet till Byfdreningen. /ht /
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0 Gistvallen "Tegarn". Besldts att Einar och Jan i samarbete efterh6r hur alla fastighets-
dgarna fdrhiller sig till en ev. forsdljning av omridet. Einar kontaktar Telhammer om hur
procedurfrAgorna ska skotas pA ett korrekt sdtt och presenterar for styrelsen ett forslag hur
en eventuell fdrsdljning bdr hanteras.

g) Gamla samfdllda vdgndtet enl. Laga skifte 1834. Ingen dtgaird fdr ndrvarande.
h) Fisket i Rytjdrn. Se Verksamhetsberdttelsen.
i) Fisket i Vigsfjdrden, bildande av fiskevirdsomrAde. Besl6ts awakta Lantmdteriets

utredning.
j) Byhandlingar i bykistan. Beskits att Lars kontaktar Claes fdr att efterhdra hur l6ngt

arbetet med uppsorteringen av byhandlingarna fortskridit.

15. Jakten i byn
Se Verksamhetsberdttelsen. Tommy informerade att kvoten f6r rilgjakten dr 2 vuxna och 3
kalvar.

16. Ekonomin pi liingre sikt
a) Hur ska fdreningen fi inkomster? Forseiljning av allmdnningar.
b) Vilka utgifter kan fdrutses framAt? Se punkt 10.

17. Ovriga frigor
Besliits att medge att fastighetsdgare Rombouts fAr bebygga sin fastighet upp till som ndrmast
1 meter frAn grdnsen mellan byns allmdnning och deras egen fastighet.

18. Meddelande av plats dir stdmmoprotokollet hAlls tillgdngligt
Besl<its att stdmmoprotokollet mailas ut till alla byamdn.

19. Mritets avslutande
Ordfdranden avslutade mdtet och tackade de ndrvarande f6r visat intresse.
De ndrvarande riktade ett sdrskilt tack riktades till Lars for upplitande av sitt hus for
bystdmman!
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nrik Sundstrdm
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