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Protokoll 

fört vid bystämma med Mädans byamän den 29 juni 2011. 

 

Närvarande: Arne Sundström, Einar Pálsson, Tommy och Karin Sjölund, Lars 

Nilsson, Sture Norberg, Lars-Erik och Siv Melin, Kerstin Fagerström, Ove Nordin, 

Göte Edin, George Hanell, Andreas Rehnström och Dick Wedin. 

På förmöte med Lantmätare Per-Erik Norberg deltog ett antal övriga bybor. En 

engagerad föredragning hölls av Per-Erik Norberg kring lantmäteriets roll i ett 

historiskt perspektiv från Laga Skifte till nutid ur ett Mädans perspektiv. Per-Erik 

avtackades med applåder och blev första hedersmedlem i Mädans FVO. 

1. Arne Sundström hälsade välkommen och öppnade mötet. 

2. Kallelse och dagordning godkändes. 

3. Arne valdes till mötesordförande, med undertecknad som sekreterare samt 

Lars-Erik Melin och George Hanell som justerare. 

4. Verksamhetsberättelsen upplästes, godkändes och lades till handlingarna. 

5. Einar avgav en kassarapport. På SCA-konto finns 44.404 kr och på kassabo-

ken drygt 800 kr. P.g.a. fullmakten för Einar inte fanns på banken vid Einars 

besök där blev inte de beslutade 8.000 kr överförda från SCA. Då ingen revi-

sion kunnat göras beslöt stämman att Einar gör en skriftlig rapport för de 

gångna åren. Efter det att revisorerna granskat denna rapport skickas den ut 

till samtliga byamän. Under denna punkt beslöts också att flytta våra tillgångar 

från Swedbank i Kramfors till Handelsbanken i Nordingrå, se punkt 11 nedan. 

6. Då ingen revision förelåg avvaktades med att ge styrelsen ansvarsfrihet. 

7. Stämman beslöt att tills vidare avvakta med att bilda förening och fortsätta i 

nuvarande form med en årlig träff någon gång i juli. 

8. Arne omvaldes till sammankallande för ett år 

9. Övriga ledamöter i styrelsen Dick och Einar med Lars Nilsson som ersättare 

omvaldes också för ett år. 

10. Revisorerna Sture Norberg och Henrik Sundström med Tommy Sjölund som 

ersättare omvaldes. 

11. Kassören fick i uppdrag att föra över våra pengar från Swedbank till Handels-

banken i Nordingrå. 

12. Beslöts att Einar Pálsson och Arne Sundström tecknar föreningens firma var 

för sig. 

13. Informerades om det Leaderprojekt som är på gång i Mädan, i vilket byamän-

nen är en samarbetspartner. Bystämman hade ingen erinran mot projektet in-

för beslut som tas på byföreningens årsmöte den 9 juli. 

14. Förra årets lodjursjakt och den framtida jakten i byn ventilerades. Tommy 

informerade om de beslut som tagits i Mädans jaktlag. Bl.a. kommer framtida 
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lodjursjakt, från och med i år, för utomstående att kräva aktiv medverkan från 

byamännen. 

Anpassning till bebyggelse avseende utposteringen av skyttar vid älgjakt 

kommer att skärpas upp. Vidare ska markägare ha första chans vid ev. 

försäljning av älgkött i halvor från vuxen älg till ett pris av 50 kr/kilo.  

Stämman beslöt också att jakten ska vara en återkommande punkt på 

kommande bystämmor. 

15. Informerades om den revidering av kommunens Översiktsplan som är på 

gång. 

16. Efter en längre diskussion enades stämman om att göra en upprustning av 

den samfällda vägen förbi Einar Pálsson.  

Vidare enades man om fördela kostnaderna mellan de markägare som äger 

skog utefter vägen (som tar hälften av kostnaderna) och samfällighetsföre-

ningen svarar för den andra hälften. Lars-Erik tar ansvaret för upprustningen 

tillsammans med Einar Pálsson.  

17. Beslöts att ej återplantera allmänningen vid Bäcksvöja. Byamännen ansåg det 

önskvärt att Byföreningen tar initiativ till en parkering i anslutning till badplat-

sen på allmänningen. 

18. Einar informerade om de initiativ som tagits från byn för bildandet av ett Fiske-

vårdsområde kring Vågsfjärden och Åsängssjön. 

19. Inga övriga frågor behandlades. 

20. Samtliga ovanstående beslut togs enhälligt. 

21. Arne tackade för en engagerat möte och avslutade bystämman 2011. 
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 _______________________________   _____________________________  
 Dick Wedin  Lars-Erik Melin 

 

 _______________________________   _____________________________  
 Arne Sundström, mötesordförande  George Hanell 


