Samfdllig hetsfdreningen Mddans Byamdn
Protokoll fort vid Midans Bystdmma2018-07-22
Ndrvarande: Lars Nilsson, Einar P6lsson, Tommy Sjolund, Arne Sundstrom, Henrik Sundstrdm,
Jan Sundqvist, Gosta Hermansson, Martin T6rnquist, Dick Wedin, Jeanette Wedin.

1.

2.

Lars Nilsson, ordfdrande, hdlsade alla vdlkomna och forklarade mdtet 6ppnat.
Beslcits att godkdnna kallelsen och dagordningen, dock att styrelses framstdllningar behandlas
delar under punkt 14.

i tilldmpliga

3. Beslots att vdlja Jeanette Wedin till ordforande

och Henrik Sundstrcim till sekreterare for m6-

tet,

Besl<its att Einar P6lsson och Arne Sundstrcim justerar protokollet tillsammans med
motesordforanden.

4.

Beslcits att godkdnna Verksamhetsberdttelsen tor 2017.
Ekonomirapporten fdredrogs av kassdren Einar PSlsson. TillgAngarna Ar 41 157,31 kr, varav
p6 HandelsbankenT 402,31 kr och pi konto hos SGA 33 755,00 kr, varav 6751 kr utgcir
moms. Se bilaga "Resultat och Balans 2017".

5.

Revisorerna tillstyrker att mdtet ger styrelsen ansvarsfrihet och att resultat- och balansrdkningarna for det g6ngna verksamhetsiret 2017 faststdlls.

6. Beslcits att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

for 2017 samt faststdlla resultat- och balansrdk-

ningarna fdr 2017.

7. Motion frAn medlemmar

Tommy Sjcilund foredrog historik avseende dlgjakten i Mddan, avskjutningsstatistik, vad dter
dlgen, orsaker till betesskador samt hur ett jaktlag ska vara organiserat f6r att uppfylla myndigheternas krav.

Tommy ansvarar fdr att dlgjaktlaget inte kommer att avsluta jakten fdrrdn tilldelad kvot dr
skjuten eller senast den 31 januari.
Tommy ansvarar fdr att dlgjaktlaget svararfdr att sdka extra tilldelning, mAlstyrd jakt samt for
ev. skyddsjakt om byamdnnen via jaktansvariga anser det n6dvdndigt.
Tommy godtar att p6kallad extrajakt kan utlysas under ett dygn i fdrvdg.
Den av Dick Wedin inldmnade motionen angiende organisationen av jakten i Mddan
behandlades. Motionen antogs med en del justeringar, se bilaga "Justerad Motion till
Bystimman 2018 - Organisation av jakt i Mddan".

Stflmman beslcit att utse Einar PSlsson, Jan Sundqvist och Andreas Renstrcim till
jaktansvariga, som ska ansvara fdr all jakt inom Mddan f6rutom dlgjakten samt ansvara for
kontakterna med iil gjaktlaget.

8. Inget civer- eller underskott fcirelig,

L

eftersom inga transaktioner gjorts under 6ret.

Beslcits att inga arvoden skulle utgA till styrelsen och revisorerna.

10. Beskits att styrelsen f6r forfoga upp till 5 000 kr avseende of6rutsedda utgifter. Styrelsen hade
inga forslag pA intrikter/kostnader fdr 2018. Noteras att 2016 besldts att anslA 10 000 kr f6r
upprustning av Fdbodstugan pA L6ngsdn, detta anslag dr inte dnnu anvdnt.
Beslcits att ingen debitering av medlemmarna ska ske for 2018.
1

1.

Val av styrelse
Beslcits att fyllnadsvdlja Martin Tcirnquist till ledamot och likasd till ordf<irande fdr 20{8.
Beslcits att omvdlja Tommy Sjcilund och Einar Pilsson pe 2 Ar (2018-2019) till ledamdter och
till suppleanter fdr 2018 vdlja: Lars-Erik Mellin, Gcista Hermansson och Jeanefte Wedin.
Besl6ts att fyllnadsvdlja Jan Sundqvist till ledamot pi 1 Ar (2018).
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Samfdllighetsftireningen Mddans Byamdn
Noterades att Glaes Nygren har ett Ar kvar av sin mandatperiod (2017-2018).

12.Yal av revisorer
Beskits att omvdlja Henrik Sundstrdm pe 2 Ar (2018-2019) till ordinarie revisor.
Besldts att fyllnadsvtilja Dick Wedin som ordinarie revisor pi 1 dr (2018).
Beslcits att omvdlja Sture Norberg pA t hr (2018) till revisorssuppleant.
13. Beskits
1

att Henrik Sundstrcim och Dick Wedin utgdr valberedning.

4. Frireningens allmdnningar
a) Fibodplatsen pi LAngscin. Besl6ts att Einar gdr en fdrnyad kostnadsuppskattning av n6dvaindiga reparationer samt hur mycket stdngsel som behdvs for att inhdgna fiibodplatsen, si
att fAr kan sldppas ddr f6r av avbetning. Jan undersdker hur planteringen utfallit och om ev.
nyplantering beh6vs. Noteras att 2016 anslogs 1 0 000 kr for reparationer.
b) Rydsmyren. Vdgunderh6ll har redan utfdrts av Tommy.
c) Stormyren. VdgunderhAll fdreslis av styrelsen. Beslcits att awakta.
d) Myren vid Pelles Svcija. Beslcits att awakta.
e) Gistvallen "Tegarn". Besl<its att avvakta, eftersom ingen begdran om fdrvdrv inkommit.
Gamla samfillda vHgndtet enl. Laga skifte 1834. Besldts att inte vidta nigon 6tgdrd.
g) Fisket i Rytjdrn. Fdrslag awaktas frin styrelsen fdr fiskevArdsomr6det Rytjfirn om ev.
bildande av ett utdkat omrAde med de ndrmaste sjdarna inkl. VAgstjdrden.
h) Bykistan. Beslcits att Einar tar hand om bykistan.

0

pi ldngre sikt
a) Hur ska fcireningen fi

15. Ekonomin

inkomster?

b) Vilka utgifter kan fcirutses framit?
Beslcits att styrelsen Aterkommer till bystiimman 2019 med f6rslag pA en 3-6rsplan.

16. Ovriga frAgor

Beslcits att dven till kommande bystdmmor ska Kent och Andreas bli inbjudna.
Beslcits att styrelsen till bystdmm an 2019 Aterkommer med forslag till ett annat ord fdr Byamdn
som dr neutralt ur konssynpunkt.
Lars informerade om att BisamrAttor finns i VAgsfjerden. De dter musslor, vilket kan medfora att
dessa helt fdrsvinner. Lars utreder frAgan och Aterkommer till styrelsen.
17. Meddelande av plats dfir

stdmmoprotokollet hills tillgfingligt

Beskits att stdmmoprotokollet mailas ut eller skrivs ut pA papper till alla byamdn.
18. Mcitets avslutande

Ordfciranden avslutade motet och tackade de ndrvarande fdr visat intresse.
De ndrvarande riktade ett sflrskilt tack riktades till Lars for upplAtande av sitt hus fdr
bystdmman samt gott fika! Mdtet tog drygt 4 timmar.
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