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Närvarande
Ordförande Glenn Fransman, Per-Gunnar Nordkvist, Torgny Gunnarsson, Sven-Gunnar
Lindberg samt sekreterare Torbjörn Hedmark

1. Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande.

2. Val av justerare
Till justerare för mötets protokoll väljs Sven-Gunnar Lindberg.

3. Dagordningen
Dagordningen godkänds.

4. Fiske
Sven-Gunnar ordnar med rapporten till Länsstyrelsen angående sålda fiskekort.
Vi väntar en räkning på ryssjan.
Torgny ska skicka in tillståndsansökan angående utplantering av fisk.
Glenn och Sven-Gunnar har investerat i en not för föreningen.

5. Bygdemedelsansökan
Styrelsen beslutar ansöka om bygdemedelsansökan för:
Båttransportvagn, båtramp, röjsåg, sex stycken bänkbord, betesputs och hjärtstartare.

6. Hemsidan
Önskan om att lägga in flera stugobjekt som hyrs ut i eller närliggande till Särvsjön på
vår hemsida.
Nyheten om masten på berget kommer läggas in när den publicerats på hedeinfo.se

7. Skolan
Inköp till skolan
Nya madrasser samt en platt-TV skall köpas in.
Tvättmaskinshyra
Lån av tvättmaskin ska kosta 50:-/gång. Styrelsen beslutar även att den enbart får
användas för tvätt av kläder.
Hyra av lägenhet i skolan
Hyran beslutar styrelsen låta vara kvar på 500:-/natt.
Förslag om att även låta annan aktör sköta uthyrningen av lägenheten, Torbjörn får i
uppdrag att höra med Eva-Marie Nordström, Boka Härjedalen om hon är intresserad att
ta in lägenheten bland sina stugobjekt.
Prover av vatten i skolan
Per-Gunnar meddelar att vattenprover som tagits i skolan varit helt okej.

8. Anordning av grillplatser
Torgny får i uppdrag att se över möjligheten att införskaffa betongringar till
grillplatserna vid; båthusudden, övre dammen, tunneln, grubba och vid dansbanan.

9. Dansbanans framtid
Glenn planterar ett frö och ber även övriga styrelsen att fundera ut möjligheter för att
kunna dra igång ett evenemang i dansbanan under sommaren eller hösten i år.

10. Vintersandlådor
Torgny kollar med kommunen alternativt PEAB angående vintersandlådor i byn.

11. Ersättning från grusgrop
Ersättningen kvarstår på 15:-/kubik för samfällighetsanknytna.

12. Övriga frågor
Skoterled i byn
Torgny informerar om att Hede Skoterklubb beslutat att dra om leden genom Särvsjö
by då gatan i fortsättningen kommer att plogas och därmed inte kommer kunna
användas som led.

13. Mötet avslutas
Mötet avslutas av ordförande.
Nästa möte beslutas äga rum under maj månad.

Torbjörn Hedmark
Sekreterare

