Samfdllighetsfdren i ngen Mddans Byamdn
Proto ko | | fort vid Miida ns Bystd

m

ma 20 1 9-07 -21

Ndrvarande. Martin T6rnquist, Lars Nilsson, Einar P6lsson, Tommy Sj6lund, Henrik Sundstrom,
Jan Sundqvist, G6sta Hermansson, Dick Wedin, Jeanette Wedin, Kent Gradin

1. Martin Tdrnquist, ordforande, hdlsade alla vdlkomna och fdrklarade mdtet 6ppnat.
2. Besldts att godkdnna kallelsen och dagordningen
3. Besl6ts att vdlja Gdran Telhammer till ordforande och Henrik Sundstrdm till sekreterare

fdr

mdtet.

Besldts att G6sta Hermansson och Lars Nilsson justerar protokollet f6rutom motesordfdranden.

4.

Besl6ts att godkdnna Verksamhetsberdttelsen fdr 2018.
Ekonomirapporten foredrogs av kassdren Einar P6lsson. TillgAngarna iir 41 187,31 kr, varav
pd Handelsbanken 8 102,31 kr och pA konto hos SCA 33 755,00 kr, varav 6 751 kr utgor
moms. Se bilaga "Resultat och Balans 2018".

5. Revisorerna tillstyrker att mdtet ger styrelsen

ansvarsfrihet och att resultat- och balansrdkningarna for det gAngna verksamhetsAret 2018 faststdlls.

6. Besl6ts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet

for 2018 samt faststiilla resultat- och balansrdk-

ningarna fdr 2018.

7. Framstdllningar frin styrelsen och jaktfrigor
a) Besl6ts att upprusta "Kokhuset" p6 den gamla fdbodplatsen LAngsOn
b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)

i)

fdr h6gst 5 000 kronor. En grupp bestAende av Martin, Jeanette och Lars Atog sig uppdraget att Atgdrda det
akuta renoveringsbehovet under innevarande Ar.
Besldts att styrelsen i god tid infor Arsstdmman 2020 ska via ldmplig mdklare gora en vdrdering av fdbodplatsen infdr en eventuell fdrsdljning. Dessutom ska styrelsen kontakta lantmdterimyndigheten fdr att fA uppgift om kostnaden for fastighetsbildningen och eventuella
andra kostnader och villkor och skyldigheter som kan vara kopplade till en eventuell fdrsdljning.
Besldts att inte stdngsla in fdbodplatsen.
Besldts att inte i nuldget g6ra nAgon nyplantering p6 fdbodplatsen.
Jakten: Tommy sammanfattade fr6n dlgjaktlagets Arsmdte. Jaktlaget kommer inte att
avsluta jakten forrein tilldelad kvot dr skjuten, dock senast till den 31 januari 2020.
Noterades att Nordingrd jaktv6rdsomr6de har avslagit begdran om avlysningsjakt.
Bystiimman besldt att ersdttningen till markdgarna ska kvarst6 ofordndrad (10 k/ha).
Arets tilldelning dr 3 vuxna + 2 kalvar. Jaktlaget kommer att roja dlgpassen den 2418 i 6r
och alla markdgare inbjuds att delta och att samtidigt roja de vdgar som bide dr allmdnna
och enskilda som Byamdnnen planerat att roja, se aven punkt 7 nedan.
Lars Aterkommer om den vdg som passerar 6ver hans mark.
Smiviltsjakten: Einar rapporterade att smAviltsjakten dr populdr och sannolikt kommer att
inbringa ett par tusen kronor under Aret.
Bisamrittan. Lars berdttade om projektet for att minska antalet rdttor. Se Bilaga.
Namnbyte. Besldts att byta namn: FrAn "Mddans Byamdn" till "MADANS BYALAG".

8. Besldts att Arets overskott, 700 kr, dverfors i ny rdkning.
9. Besldts att inga arvoden skulle utgA till styrelsen och revisorerna.
10. Besldts att styrelsen f6r forfoga upp till 5 000 kr f6r upprustning av Fdbodstugan "Kokhuset" pA
LAngson, se punkt 7 ovan. Intdkter sannolikt bli ett par tusen kronor f6r smAviltjakten.

Beskits att ingen debitering av Byamdnnen ska ske for 2018.
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Samfiil I ig hetsfdren ingen Mddans Byamin

styrelse
Besfdts att velja Martin Tdrnquist till ledamot f6r 2019-2020 och till ordfdrande fdr 2019.
Besltits att fyllnadsvdilja Kent Gradin pA 1 6r (2019) och att omvalja Jan Sundqvist pA 2 ir
12019-2020) som ledamoter. Einar Palsson kvarstir ytterligare 1 Ar (2019).
Besldts att till suppleanter for 20,|9 valja: Gtista Hermansson och Jeanette Wedin.

11. Val av

12.Val av revisorer
Noterades aft omvalja Henrik Sundstr6m kvarstir ytterligare 1 Ar (2019) som ordinarie revisor.
Besf 6ts att valja Dick Wedin som ordinarie revisor pA 2 er e019'20201'
Besltits att inte valja nAgon revisorssuppleant, ingen kandidat fanns.
13. Besldts att

vdlja Henrik Sundstr<im och Dick Wedin till valberedning.

{4. Fdreningens allmdnningar
a) Fabodplatsen p6 Lingsdn. Se punkt 7 ovan.
b) Rydsmyren. Vdgunderh6ll har utf6rts av Tommy.
c) Stormyren. Besldts att undersdka status den 2418.
d) Myren vid Pelles Svdja. Kent har redan paborjat rojningsarbetet.
e) Gistvallen "Tegarn". Besldts aft avvakta, eftersom ingen begeran om forverv inkommit.
att inte vidta n6gon 6tgdrd'
fl Gamla samfdllda vtigndtet enl. Laga skifte {834. Beslaits
g) Fisket i Rytjern. Tills vidare kan man kopa fiskekort fdr Rytjarn Asdngssjdn och Vagsfjdrden
for 500 kr/er.

h)

Bykistan. Einar har hand om bykistan. GenomgAng av innehellet kan ev. ske ivinter.

15.Ovriga frAgor
Inga ovriga frigor fdrekom.

stiimmoprotokollet hAlls tillgiingligt
Besldts att stemmoprotokollet mejlas ut eller skrivs ut pi papper till den som ej har epost.

16. Meddelande av plats dar
17. Motets avslutande

Ordfdranden avslutade mdtet och tackade de ndrvarande fdr visat intresse.
De nervarande riftade ett sarskilt tack till Dick fdr att han uppletit av sitt hus f6r bystemman
samt gott fika, speciellt den goda rabarberpajen! M6tet tog ca 2 timmar.
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