Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Vallens
samfällighetsförening den 2017-05-01. Lokal Vallens Kapell
§1.
Föreningens ordförande Anders Hedlund förklarade årsmötet öppnat.
§2.
Föreslagen utsänd dagordning godkändes.
§3.
Till ordförande för årsmötet valdes Anders Hedlund.
§4.
Till sekreterare valdes Kurt Andersson.
§5.
Till att jämte ordförande justera årsmötets protokoll, tillika rösträknare, Erland Bergmark och
Hans-Olov Markström
§6.
Årsmötet godkände att kallelsen skett i behörig ordning.
§7.
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes. Bilaga 1.
§8.
Hyresfastigheten (gamla skolan), ekonomi och verksamhetsrapport godkändes. Bilaga 2.
§9
Föreslagen budget för hyresfastigheten godkändes. Bilaga 2.
§10.
Miljö och fiskevårdsföreningens ekonomi redovisades och godkändes. Sommaren 2016 har
vassklippbåten varit igång och en del områden i sjön har klippts medan andra delar har blivit
eftersatta och man efterlyser fler frivilliga som kör vassklippbåten kommande år. Föreningen
ska även fortsättningsvis samla in bidrag från bybor och fritidshusägare.
§11.
Redogjorde över hembygdsgruppens verksamhet. Det har inte varit någon verksamhet på
hembygdsområdet under det gångna verksamhetsåret.
§12.
Revisorernas rapport föreslog ansvarsfrihet till styrelsen och förvaltning för avslutat
verksamhetsår.
§13.
Årsmötet godkände revisorernas förslag om ansvarsfrihet till styrelsen.
§14.
Beslutades att inget arvode skulle utgå till föreningens Styrelse.

§15.
Beslutades omval av Anders Hedlund till ordinarie styrelseledamot för två år, omval av Kurt
Andersson på ett år. Erland Bergmark har ett år kvar på sitt mandat.
§16.
Anders Hedlund omvaldes till styrelseordförande för ett år.
§17.
Till styrelseersättare omvaldes på 1 år omvaldes Hans-Olov Markström och Andreas
Bergmark
§18.
Till revisorer omvaldes Sten Hägglund och Jan-Olov Greve. Omval av revisorsersättare
Torvald Stadig och Anders Arvidsson.
§19.
Firmatecknare till att var för sig teckna föreningens handlingar valdes ordf. Anders Hedlund
och sekr. Kurt Andersson.
§20.
Till styrelse för miljö och fiskevårdsföreningen omvaldes Leif Larsson, Andreas Bergmark,
Fredrik Lundberg och Magnus Olsson. Leif Larsson valdes till sammankallande.
§21.
Till valberedning omvaldes Gunnar Olovsson (sammankallande) och Maria Bergmark.
§22.
Anders Hedlund redogjorde över att Gustav Öhman på Norra Skogsägarna gjort en
inventering av samfällighetens skogsinnehav och funnit att det finns ett betydande behov av
skogsvård som röjning, gallring och slutavverkning behöver göras. Åtgärderna skulle ge ett
beräknat netto på cirka 127 000 kronor. Bilaga 3. Beslutades att utföra föreslagna åtgärder.
§23.
Meddelades att årsmötesprotokollet finns tillgängligt hos sekreteraren. Kommer även att
finnas utlagt på Vallens nya hemsidas adress: www.vallensby.se
§24
Övriga frågor; Beslutades att skogsintäkterna borde utgöra en fond för framtida investeringar
och oförutsedda angelägna behov.
§25.
Ordf. Anders Hedlund tackade deltagarna för visat intresse och förklarade årsmötet avslutat.
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