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Närvarande
Ordförande Glenn Fransman, Per-Gunnar Nordkvist, Sven-Gunnar Lindberg, Leo
Sandvall, Susanne Sandvall, Christin Åhs, Kjell Söder, Gunilla Jonsson, Maj Eriksson,
Arvid Jonsson, Tina Gillberg, John-Olov Jonsson, Stefan Eriksson, Kent Sandvall, Alf
Jonsson, Karin Jonsson, Lena Jonsson, Otto-Ivan Hedmark, Bert-Ivan Mattsson, Bertil
Olsson, Alf Rihpa samt sekreterare Torbjörn Hedmark

1. Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande med en tyst minut.

2. Fastställande av röstlängd
Mötet anser att den är fastställd

3. Val av mötesfunktionärer
Ordförande, sittande.
Sekreterare, sittande.
Justeringsmän, Alf Jonsson och Sven-Gunnar Lindberg.

4. Frågan om mötet utlysts i laga ordning
Mötet anser att detta har gjorts.

5. Styrelsens berättelse
Glenn läser upp styrelsens berättelse. Bland annat om renbetesavtal och mötet om det,
telemasten på Bodarberget vilken kommer att ge mottagning för Telenor och Tele2.

6. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen läses upp och godkänds. Ansvarsfrihet för revisorerna föreslås
och godkänds av mötet.

7. Ansvarsfrihet
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året godkänds av mötet.

8. Val av ordförande, 1 år
Glenn får mötets förtroende att sitta kvar som ordförande för kommande år.

9. Val av styrelseledamöter
Mötet beslutar att Per-Gunnar och Sven-Gunnar får fortsatt förtroende som
styrelseledamöter.

10. Val av styrelsesuppleanter
Mötet beslutar att sittande styrelsesuppleanter får fortsatt förtroende.

11. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant
Mötet beslutar att sittande revisorsuppleant får fortsatt förtroende.

12. Val av valberedning
Mötet beslutar att välja Bertil Olsson och Kjell Söder som valberedning.

13. Fastställande av arvoden till ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer
Mötet beslutar att rådande arvode fortsätter gälla under kommande år.

14. Uttaxering och fastställande av avgifter
Mötet beslutar att rådande avgifter gäller även för kommande år.

15. Rapport och förslag från Bygruppen
Samtliga bybor är skyldiga att hjälpa till och bidra med det man kan för byns bästa och
framtid.

16. Rapport och förslag från Fiskegruppen
Ordförande informerar om fiskeansvarige Torgny Gunnarssons rapport.
Mötet är överens om att om någon kontroversiell fråga uppstår kallar styrelsen till
extrastämma.
Torgny skall tillfrågas om att vara sammankallande och samordna med fiskepolis.
Mötet beslutar anta förslag om att behålla rådande regel om nätfiske i Övre Särvsjön.
Mötet beslutar anta förslaget om att behålla rådande regel om fiskeförbud i Nedre
Särvsjön.

17. Rapport och förslag från Bysågen
Mötet ger John-Olov uppdrag att leta efter en ny klinga till bysågen för ansökan via
bygdemedel.

18. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötets avgörande
Ansökan om bygdemedel
Mötet beslutar ansöka om bygdemedel vid nästkommande ansökningsperiod.

19. Övriga frågor
Mötet beslutar att godkänna att Anette Rönnkvist röjer på allmänningen.
Mötet beslutar att information och protokoll skall skickas ut via en mejllista som skall
upprättas av Torbjörn.
Mötet beslutar att Kjell och Christin flyttar ut sina saker från dansbanan under
sommaren.

19. Årsmötets avslutning
Mötet avslutas av ordförande.

Torbjörn Hedmark
Sekreterare

