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Arsmcite Mddans Byfiirening 2013-07 -13
Pfats: DickWedins hus, Mdidan, Nording"a,2013-07 -13, kl 13.00-14.40. 29 deltagare.

1. Mdtet 6ppnandes av ordf6rande Carina Gradin.
2. Besldts att velja Greger Wedin till ordfdrande och Henrik Sundstrcim till protokollforare
3. Besl<its att nervarolistan skulle utg6ra rdstlengd.
4. Besliits att vdilja Arne Sundstrcim och Jan Sundquist till protokolljusterare.
5. Besldts att arsmdtet blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
6. Besldts att godkdnna styrelsens 6rsredovisning efter genomg6ng av redovisningen.
7. Beslcits att godkenna styrelsens ekonomiska redovisning efter genomgAng av kassoren och
besvarande av ett antal fragor.

8.

Revisorernas berattelse lestes upp. Revisorerna foreslog att arsmotet beviljar styrelsen ansvarsfrihet fdr det gangna verksamhetsaret, 2012-05-01 - 2013-04-30. Revisorerna utryckte
onskemAl att Siris fond torde redovisas pA separata konton, vilket beslots.

J.

Besldts att bevilja styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for det gingna verksamhetsaret.

10. Beslcits att faststalla fdrslaget till verksamhetsplan och budget.

11. Propositioner - Beslcits att godkanna f6rslaget till stadgedndring fdr andra gingen. Verksamhetsaret kvarst6r som tidigare (1 maj-30 april). G6ran Telhammer har utrett huruvida det
finns nAgon speciell bestdmmelse rorande fdrhAllandet verksamhetsar kontra arsmotestidpunkt,
vilket inte finns. VerksamhetsAr och arsm6testidpunkt bestems iforeningens egna stadgar.
Beslcits att fortydliga $ 16 (Andring av stadgar): "stadgar kan endras vid tvi p6 varandra foljande fumdten, varav det ena ska vara ordinarie Arsmote. Stadgarna kan even dndras p6 ordinarie Arsmdte om alla dr overens, dvs. ingen dr emot". (Andringen dr allts6: "Ars").
12. Motioner
13.

-

Inga motioner hade kommit in till Arsmotet.

Besldts att medlemsavgiften ska vara oforendrad, dvs. 100 kr/person/Ar, nasta verksamhetsar,
(dvs, 2014-05-01 - 2015-04-30). Medlemskap kan vinnas frAn 18 Ars Alder.

14. Beslcits att vdlja Garina Gradin till ordfdrande (1 6r).
'15.

Beslois att antalet ovriga ledamoter ska vara 5 och antal suppleanter ska vara

2.

16. Besldts att till ledamoter velja Lotta Hammar (2 a0, Jan Sundquist (2 6r) samt Ingegerd
Ahsgren (2 ar) och till suppleanter Paula Sundquist (2 6r) och Stefan Nilsson (1 dr).
Noterades att Henrik Sundstrdm och Susanna Hermansson kvarst6r som ledamdter (1 6r).
17. Revisorer. Besliits att omv€ilja Tommy Sjiilund (2 ar) till ordinarie revisor och Thomas
Ekstrdm (1 ar) till revisorssuppleant. G<iran Telhammer kvarstAr som ordinarie resvisor (1 Ar),
18.

Valberedning. Besl6ts att vdlja Margareta Telhammer (1 Ar), Dick Wedin (1 ar) till ordinarie
ledamoter och Lennart Hdgglund (1 er) till suppleant i valberedning. Dick Wedin valdes till
sammankallande.

19. Fibergruppen. Joje von Boisman och Kent Gradin informerade att gravningarna for fiberkabeln nu er inne i slutskedet och bereknas bli avlutade kommande vecka. Kostnaderna fdr resp.
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ansluten kommer att bli 2.500 kr i engAngsavgift, 200 krl6r till fdreningen "Fiber i NordingrA"
Sedan dr det var och ens eget ansvar att avtala med t ex Telia om onskade tjenster i netet.
Fdrsta aret har Telia ett bra erbjudande pA hela paketet, dvs. bredband, TV och lP-telefoni
Ddrefter blir det ordinarie priser. "Sommarabonemang" dir under f6rhandling.
20. lnformation fr6n dvriga foreningar och projekt i byn
a) Miidans Byaman. Arne Sundstrcim berattade att 3 tillsynsmen, Dick Wedin, Gdsta Her'
mansson och Stefan Nilsson utbildats avseende dvervakning av byns fiskevirdsomrAde.
Skogsbilvagen vid Einar PSlsson har restaurerats. Dick Wedin informerade att nagon i
Haggvik Overklagat beslutet om ny fiskevArdsplan till forvaltningsratten, som ennu inte fattat
beslut.

b)

BAtftireningen. Einar Palsson beriittade att foreningen snart ska ha sitt Arsmote. Alla tillstand fdr bAthamnen verkar nu vara klara.

c)

Mddans fiskevirdsomrAde. Andreas Renstriim informerade att vissa fdrnyelseid6er finns,
dock ar foreningens kassa aningen anstrdngd. Foreningen planerar att setta upp en lAda, diir
man sjelv ska kunna kopa fiskekort. Arne Sundstrdm har fAtt uppdraget att verkstdlla ladan.
Kraftfiske och kriiftfest blir den 8:e resp. 9:e augusti.

21. Ovriga frAgor

a) "Dina f<irsdkringar". Dick Wedin berettade om ansokan (30.000 kr) om projektstdd till byn,
bl. a till ungdomsverksamhet och kulturbevarande 6tgiirder.
b) "Siris fond" - en arbetsgrupp ar bildad: Laila Wedin (sammankallande), Andreas Renstrdm, Paula Sundquist och Stefan Nilsson. Tankar finns att ordna bl. a fotbollsplan,
lekplats, iiventyrsbana. Gruppen valkomnar ytterligare id6er.

Henrik Sundstrcim, ansvarig for byns hemsida, efterlyste material till hemsldan,
b6de bilder och texter. Aven "smi" hendelser ar valkomna.

c) Hemsidan

-

d) Aktiviteter - Lars Ahsgren berattade om eftermiddagens Byfest med bl. a trolleri, tipspromenad och kasttavlingar, batutflykt till Lengson (kokhuset p6 gamla fiibodplatsen) och
Brattneset (fornborgslamning) och filmkvell pa Jarnsta Caf6, bl. a en videofilm kring Madan
av Stefan Nilsson.
22.

Avslutning. Ordforanden tackade alla narvarande och forklarade irsmotet

strom, justerare
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