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Mddans Byfrirening - 888400-7256

Arsmcite Miidans Byfdren i ng, 201 4-07 -19

Pfats: DickWedins hus, Mddan, Nordingre,2014-07-19, kl 13.00-15.00.20 deltagare.

1. Mcitet dppnandes av ordforande Carina Gradin. Mdtet inleddes med en parentation over Lars
Ahsgren. Birgitta Vretblad framfdrde en hdlsning frin Ingegerd Ahsgren.

Besldts att vtilja Gdran Telhammer till ordfdrande och Henrik Sundstrdm till protokollfdrare

Beslcits att ndrvarolistan skulle utg6ra rcistldngd, se separat bilaga.

Besldts att vdlja Laila Wedin och Paula Sundquist till protokolljusterare.

Beslcits att 6rsm6tet blivit i stadgeenlig ordning utlyst.

Beslcits att godkdnna styrelsens irsredovisning efter genomging av redovisningen,

Beskits att godkdnna styrelsens ekonomiska redovisning efter genomging av kass6ren och
besvarande av ett antal frigor.

Revisorernas berdttelse ldstes upp. Revisorerna foreslog att Arsmotet beviljar styrelsen an-
svarsfrihet fdr det gingna verksamhetsiret, 2013-05-0{ - 2014-04-30. Revisorerna noterades
att Siris fond enligt tidigare beslut ska redovisas pA separat konto inte pA foreningens ldpande
konto. Besldts att styrelsen undersdker om vi kan fi ett konto utan avgift.

Besldts att bevilja styrelsens ledam6ter ansvarsfrihet fdr det gAngna verksamhetsiret.

Besl<its att faststdlla fdrslaget till verksamhetsplan och budget (dock, porto dkades med 500 kr).

Propositioner - Inga propositioner forelig.

Motioner - Inga motioner hade kommit in till irsmdtet.

Beslcits att medlemsavgiften ska vara ofordndrad, dvs. 100 kr/person/6r frin 18 irs ilder, ndsta
verksamhetsAr, (dvs. 201 5-05-01 - 2016-04-30).

Beslcits att vdlja Carina Gradin till ordfdrande (1 er).

Besldts att antalet dvriga ledamdter ska vara 5 och antal suppleanter ska vara 3.

Besl<its att till ledamdter vdlja Henrik Sundstrcim (2 ir, omval) och Susanna Hermansson
(2 Ar, omval) och till suppleanter Stefan Nilsson (2 Ar, omval) och Kent Gradin (2 Ar, nyval).
Noterades att Lotta Hammar, Jan Sundquist samt Ingegerd Ahsgren kvarstir som ledamdter
i ytterligare 1 Ar och Paula Sundqvist kvarst6r ytterligare 1 Ar som suppleant.
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17. Revisorer. Besldts att omvelja G6ran Telhammer (2 Ar) till ordinarie revisor och Greger Wedin
(1 6r, nyval) till revisorssuppleant. Tommy Sjiilund kvarstAr som ordinarie revisor 1 Ar.

18. Valberedning. Besldts att vdlja Joje von Boisman (1 ir, nyval) och Margareta Telhammer (1

Ar, omval) till ordinarie ledam6ter och Lennaft Hegglund (1 Ar, omval) till suppleant ivalbered-
ningen. Joje von Boisman valdes till sammankallande.

19. Fibergruppen. Joje von Boisman informerade att Post- och Telestyrelsen har varit pd bes6k
och beddmt Fiberarbetet som ett fdreddme fdr 6vriga Sverige.

20. Hemsidan - Byfdreningens hemsida sk6ts av Henrik Sundstrdm (webbansvarig redaktdr).
Henrik redogjorde kort fdr de principer som gdller fdr hemsidan, ndmligen att om webbansvarig
beddmer innehellet i material som dnskas bli infdrt pa hemsidan. Vid tveksamhet tar styrelsen
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stellning och i yttersta fall kan det bli en fr6ga f6r Arsm6tet. De 6vriga fdreningarna i byn som
Onskar fA inf6rt material pi byns hemsida ansvarar sjdlva f6r innehallet, dock att webbansvarig
ocksA bedomer om innehallet ska tas in p6 hemsidan.
Henrik efterlyste material att infora pA hemsidan.

21 . "Sids Fond" - Arbetsgruppen fdr fonden bestar av Laila Wedin, Paula Sundqvist, Stefan
Nilsson och Andreas Renstrom. Diskuterades hur man ska betrakta fonden.
Besldts att styrelsen utreder hur man pa basta sett handhar fonden. Bl. a s6 saknas ett formellt
beslut att Byf6reningen tagit emot fonden. Redovisning av utredningen pe nasta ersmdte.

22. Information frAn ovriga fdreningar och projekt i byn
a) Mddans Byamdn. Lars Nilsson berdttade att Byamennen fAtt nej frAn Ldnsstyrelsen pA ett

brev der byamennen onskade en jemnare fdrdelning av lodjursjakten i v6rt omride.

b) Birtfdreningen. Einar P5lsson berettade att alla tillstand f6r bAthamnen utom f6r
vattenverksamheten nu ar klara. Overklagande kan ev. g6ras av nigon, vilket kommer att
fordrdja utsettandet av bryggorna. Nar allt ar klart planeras att ombilda batfdreningen till en
Samfdllighetsf6rening, vilket bl. a medfor att bdtplatserna kommer att vara kopplade till resp.
fastighet och kan inte fdrsaljas separat utan foljer med resp. fastighet.

c) Midans fiskevArdsomrAde. Einar Pilsson informerade att vissa f6myelseid6er finns, bl. a
att legga ut en brygga i Rytjdm f6r flugfiske, inplantering av han. Minken dr ett problem, fdllor
ar utsatta. I Ar blir det bara provfiske av krdftor (8-9/8). Arne Sundstr6m har tillverkat en leda
f6r sjdlvservice av fiskekortskdp. Kreftfest med kdpta krdftor blir den 9:e augusti.

23. Ovriga frigor
a) Arbetsgruppen f6r 6vre Minimuseet (Joje och Dick) utdkades med G6ran Telhammer och

Lars Nilsson. Bl. a beh6ver en vindskiva och golvet renoveras.

b) Framfdrdes synpunkten att styrelsen bdr unders6ka om det kan vara f6rdelaktigt att flytta
fdreningens konton till Handelsbanken pA Vallen i Nordingra i avsikt att gynna ortens fdretag.

c) Joje rapporterade att ordf<lranden fdr Stiftelsen Mannaminne i Hdggvik, Karin Skoglund, blivit
lyrisk nAr hon fatt veta om att Medan har tve utsdKa minimuseer.

24. Avslutning. Ordfdranden tackade alla ndrvarande och fOrklarade arsmotet avslutat.

rik Sundstrdm, mdtes

Laila Wedin, justerare aula Sun
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