
Samfdllighetsforeni ngen Mddans Byamdn

Protokolf fort vid Arsstdmma for Mddans Byamdn 2017-07-23

Ndruarande byamfln: Lars Nilsson, Einar P6lsson, Arne Sundstrom, Henrik Sundstrdm, Jan
Sundqvist.

1. Lars Nilsson, ordforande, hdlsade alla vdlkomna och fdrklarade mdtet 6ppnat.

2. Beslots att godkdnna kallelsen och dagordningen.

3. Beslots att vdlja Lars Nilsson till ordfdrande och Henrik Sundstrcim till sekreterare fdr mdtet.
Beslcits att Einar PSlsson och Arne Sundstrcim justerar protokollet tillsammans med
mOtesordforanden.

4. Besl6ts att godkdnna Verksamhetsberdttelsen fcir 2016.
Ekonomirapporten f6redrogs av kassdren Einar P6lsson. Tillgdngarna dr 41 157,31 kr, varav
pi Handelsbanken 7 402,31 kr och pA konto hos SGA 33 755,00 kr, varav 6 751 kr utgdr
moms.

5. Revisorerna tillstyrker att mdtet ger styrelsen ansvarsfrihet och att resultat- och balansrdkning-
arna fdr det gAngna verksamhetsdret 2016 faststdlls.

6, Beslcits att bevilja styrelsen ansvarsfrihet f6r 2016 samt faststdlla resultat- och balansrdk-
ningarna flr 2015.

7. FcirelAg inga framstdllningar frAn styrelsen och motioner fr6n medlemmarna,

8, Beslcits att fdreliggande overskott dverfors i ny rdkning

9. Besldts att inga arvoden skulle utgd till styrelsen och revisorerna

10. Beslcits att styrelsen f6r fdrfoga upp till 10 000 kr avseende reparationer av fdbodstugan p6
Ldngsdn (Besl6ts redan 2016). Beslcits att ingen debitering av medlemmarna ska ske fdr2017.

1 1 . Val av styrelse
Besfcits att omvdlja Lars Nilsson, Gunn Sciderberg och Claes Nygren pe2 6r (alla fdr2017-
2018) till ledamdter och Lars-Erik Mellin pA 1 Ar (2017) till suppleant.
Noterades att Tommy Sjolund och Einar P6lsson har ett ir kvar pd sina resp. mandatperioder
(2016-2017).
Besfdts att utse Lars Nilsson till ordfcirande for 1 Ar (2017).

12. Val av revisorer
Beslcits att omvdlja Jan Sundqvist pA 2 Ar (2017-2018) till ordinarie revisor. Noterades att
Henrik Sundstrcim har 1 Ar kvar av mandatperioden som ordinarie revisor (vald fdr 2016-2017).
Besldts att omvdlja Sture Norberg pA 1 Ar (2017) till revisorssuppleant.

13. Beslcits att styrelsen utgor valberedning.

1 4. F oreningens allmfi nningar
a) Fdbodplatsen pi LAngscin. Besldts att Einar gor en fdrnyad kostnadsuppskattning av n6d-

vdndiga reparationer samt hur mycket stdngsel som behdvs for att inhdgna fdbodplatsen, sA
att f6r kan sldppas ddr for av avbetning. Jan undersdker hur planteringen utfaltit och om ev.
nyplantering behdvs. Besldts redan2016 att upp till 10 000 kr ansl6s.

b) Ryssmyren, Behov av vdgunderhAll utreds under dlgjakten.
c) Stormyren. Behov av vdgunderhdll utreds under dlgjakten.
d) Myren vid Pelles Svcija. Behov av vdgunderhdll utreds under dlgjakten,

Sammanstdllning av ev. dtgdrder fdr de tre aktuella myrarna gdrs av Lars. Ndsta bystdmma
tar sedan stdllning till ev. insatser som framkommit,
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e) Asfingssjcin. Anldggning av parkeringsplats verkstdllts och bekostats av Byfdreningen.
0 Gistvallen "Tegarn". Beslcits att Einar och Jan utreder olika fdrslag hur en ev, f6rsdljning

av "Tegarn" kan gdras. Avstdmning gors med Telhammer sA att alla fdrslag uppfyller lagliga
krav och si att procedurfrigorna skdts pa ett korrekt sdtt och presenterar sin utredning i god
tid fdre ndsta 6rs bystdmma fdr beslut. De finns minst tvd intresserade av att kopa hela eller
delar av "Tegarn" (6 589 kvm stort). Utredning ska bl. a presentera neutrala underlag fdr vdr-
dering av omrAdet, foreslAs pris per kvm, fdresld hur fdrsdljningen ska gdras, t ex om byn
ska sdlja till var och en av de intresserade fastighetsdgarna eller inte, redovisa fastighets-
dgarnas instdllning i frAgan.

g) Gamla samfdllda vdgndtet enl. Laga skifte 1834. Ingen Atgdrd fdr ndrvarande.
h) Fisket i Rytjirn. Se Verksamhetsberdttelsen.
i) Fisket i Vigsfjiirden, bildande av fiskevirdsomride. Den I 5 18-2017 kl 18 i Kusthallen

pA Vallen, hAller Ldnsstyrelsen informationsmote i fiskevArdsomridesfrAgan. Bystdmman
uppmanar alla fastighetsdgare att delta i informationsmotet. Har man inte tillfdlle att delta
kontakta Einar pA 073-846 91 95 och delge era synpunkter.

j) Byhandlingar i bykistan. Beslcits att Lars kontaktar Claes fdr att efterhdra hur l6ngt ar-
betet med uppsorteringen och inventeringen av byhandlingarna fortskridit. Kanske finns
n6gon som kan hjdlpa till med inventeringen och skanningen av dokumenten.

15. Jakten i byn
Se Verksamhetsberdttelsen. Einar informerade att kvoten for dlgjakten dr 2 vuxna och 3 kalvar
inte fdrbrukats, endast 1 vuxen och en kalv har skjutits, Skjuts inte tilldelningen finns risk att den
kan tilldelas annan.

16. Ekonomin pi ldngre sikt
a) Hur ska fdreningen fi inkomster? Fdrsdljning av allmdnningar och ev. dverskott frin det

kom ma nde fiskevdrdsom rAdet fdr VAgsfjdrden.
b) Vilka utgifter kan fcirutses framit? Se punkterna 10 och 14 b), c) och d).

17. Ovriga frigor
Radiofiber fordes pA tal, bl. a om det kan p6verka fiberndtets anvdndning.

18. Meddelande av plats ddr stdmmoprotokollet hills tillgdngligt
Besldts att stdmmoprotokollet mailas ut till alla byamdn.

19. Mcitets avslutande
Ordfciranden avslutade mdtet och tackade de ndrvarande f6r visat intresse.
De ndrvarande riktade ett sdrskilt tack riktades till Lars for upplAtande av sitt hus for
bystdmman!

l-^r/,1.,^'
Lars Nilsson
Motesordf6rande
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