Mädans Byförening – 888400-7256
Årsmöte Mädans byförening 2012-07-21
Plats: Telhammers loge, Mädan, Nordingrå, 2012-07-21, kl 14.00-16.10. 28 deltagare.
1. Mötet öppnandes av ordförande Carina Gradin.
2. Beslöts att välja Göran Telhammer till ordförande och Henrik Sundström till protokollförare
3. Beslöts att närvarolistan skulle utgöra röstlängd.
4. Beslöts att välja Lars Nilsson och Einar Pálsson till protokolljusterare.
5. Beslöts att årsmötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
6. Beslöts att godkänna styrelsens årsredovisning efter genomgång av redovisningen.
7. Beslöts att godkänna styrelsens ekonomiska redovisning efter genomgång av kassören och
besvarande av ett antal frågor bl. a rörande övriga kostnader.
8. Revisorernas berättelse lästes upp. Revisorerna föreslog att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, 2011-05-01 — 2012-04-30.
9. Beslöts bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10. Beslöts fastställa förslaget till verksamhetsplan och budget.
11. Propositioner – Beslöts att godkännande förslaget till stadgeändring förutom § 7, Verksamhetsår. Denna fråga undersöks till nästa årsmöte, t ex om det ev. finns någon bestämmelse om
när årsmöte måste äga rum senast efter verksamhetsårets slut. Styrelsen utreder frågan. Några
smärre redaktionella ändringar beslöts, se bilagda stadgar. Noterades att detta var första ”läsningen” och slutligt godkännande av stadgarna kan ske först på nästa årsmöte.
12. Motioner – Inga motioner hade kommit in till årsmötet.
13. Beslöts att medlemsavgiften ska vara 100 kr/person/år fr. o m nästa verksamhetsår som alltså
börjar 2013-05-01.
14. Beslöts att om antalet ledamöter ska vara 5 och antal suppleanter ska vara 2.
15. Beslöts att välja Carina Gradin till ordförande (1 år).
16. Beslöts att välja Stefan Nilsson, Henrik Sundström och Susanna Hermansson till ledamöter
(2 år) och Lotta Hammar till suppleant (2 år). Noterades att Ingegerd Åhsgren och Joje von
Boisman kvarstår som ledamöter (1 år) och Sofia Renström som suppleant (1 år)
17. Beslöts att välja Göran Telhammer (2 år) och Tommy Sjölund (1 år) till ordinarie revisorer och
Thomas Ekström (1 år) till revisorssuppleant.
18. Beslöts att välja Margareta Telhammer (1 år), Dick Wedin (1 år) till ordinarie ledamöter och
Lennart Hägglund (1 år) till suppleant i valberedning.
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19. Information från övriga föreningar och projekt i byn
a) Mädans Byamän. Byamännen kommer att ha sin årsstämma 22 juli 2012 och där kommer
att behandlas frågor rörande jakt, Leaderprojekt avseende röjning av stigar och intressanta
platser, fiske och att bilda en formell samfällighetsförening med stadgar och styrelse.
b) Båtföreningen. Förslag till översiktsplan avseende småbåtshamnen är inskickad till Kramfors kommun. Ev. kan Leaderpengar komma in i bilden.
c) Mädans fiskevårdsområde. På senare år har tillgången på fisk i Rydtjärn varit vikande. Under hösten 2012 kommer en större modell av fisk (strömmingsstorlek) att planteras. 300 stycken jämfört med 3.000 st. småyngel som man tidigare planterat varje år. Föreningens kassa
är aningen ansträngd och ett visst hopp ställs till ekonomiska bidrag ställs till Byamännen och
Byföreningen.
d)

Fiber i Nordingrå (FIN). Detta är ett stort projekt i byn under 2012 och 2013. FIN är huvudman för huvudlinan, som kommer att placeras på kraftledningsstolparna. Till resp. fastigheter
kommer fiberkabeln att grävas ner. Pengar är nu beviljade till huvudlinan och till 6 byar av de
ursprungliga 13 byar som intresserat sig från början: Mädan, Barsta, Häggvik, Gallsäter,
Bergsnäs och Själand. Frågetecken för att t ex inte Sund fått pengar eftersom den byn ju
ligger emellan Häggvik och Mädan. Mer information kring projektet kommer i augusti, bl. a
det administrativa förfarandet kring finansieringen. Kan nämnas att Mädan av Länsstyrelsen
beviljats 1.790.000 kr.
Beslöts att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för den del av fiberprojektet som berör Mädan.
Information erhållen från FIN efter årsmötet:
Sista anmälningsdag till FIN var egentligen den 3 juni 2012, men enl. uppgift från Ingrid Viklands, så är det OK att ansöka även nu, dvs. betala in 200 kr till FIN, dvs. Fiber i Nordingrå
Ek. för - BankGiro: 731-0253.

20. Leaderprojektet. En tryckt broschyr med presentation av Mädan finns nu framtagen i en mindre
upplaga. Snart kommer också en videofilm att finnas med information kring Mädan, ansvarig är
Stefan Nilsson.
21. Övriga ärenden. Avtackades Arne Sundström för många års styrelsearbete.
22. Avslutning. Ordföranden tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat.

__________________________________
Henrik Sundström
Mötessekreterare

___________________________
Göran Telhammer
Mötesordförande

__________________________________
Lars Nilsson
Justerare

___________________________
Einar Pálsson
Justerare
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