Protokoll fört vid byastämma den 7 maj 2018 i Hjoggböle Folkets Hus
Närvarande 8 personer.
§1.

Till ordförande för mötet valdes Erik Lundmark.

§2.

Till justerare valdes Gunnar Hedman och Arvid Lindqvist.

§3.

Kallelsen godkändes. Den delades ut i brevlådorna 18/4 c:a 150 ex.

§4.

Föredragningslistan godkändes.

§5.

Närvarande noterades på lista med namn och fastighetsnummer.

§6.

Frågor som behandlats under året:
A: Bryggan vid Ryssholmen har satts ut och tagits upp för vintern.

§7.

Förvaltnings och revisionsberättelse för det gångna året godkändes och
lades till handlingarna. Ansvarsfrihet beviljades ålderman och byaråd.

§8.

Beslutades att tillämpa samma regler för kräftfisket som 2015-17.
Det innebär att fiske tillåts fredag 17/8 kl 18-24 och med en
rekommendation på max 60 kräftor per fiskekort och då tillåts 5 burar för
200:- (20% till säljarna). Erbjudandet att sälja fiskekorten går i första
hand till byaföreningen.

§9.

Beslutades att skylta bryggan vid Ryssholmen med ”dykning förbjuden”
och att teckna försäkring för ev olycksfall vid bryggan. Grupp för att sätta
i och ta upp bryggan blev Erik, Arvid, Ulf och Johan.

§10

Beslutades att upphöra med bidrag till julgranarna.

§11. Till ålderman valdes Erik Lundmark och som ersättare Ulf Nyström. Erik
Lundmark 540813-8617 är tillika kassör och företräder föreningen i alla
angelägenheter ensam. Till byarådet valdes också Johan Strid och Jonas
Bergmark. Till revisorer utsågs Gunnar Hedman och Håkan Markström
samt Rolf Eriksson som ersättare. Arvid Lindqvist valdes till byns
representant i fiskevårds-föreningen med Rolf Eriksson som ersättare .

§12. Beslutades att Åldermannen kontaktar Lantmäteriet för att ombilda
föreningen till samfällighetsförening. Beräknad kostnad 15’-20’.
Anledningen är att tidigare försäljning inte kunde slutföras pga oklarheter
i föreningens mandat. I samband med det ska även försäljning av
samfällighet till Agne Nyström beaktas.
§13. Gunnar Hedman tackade Byarådet och åldermanen för arbetet det gångna
året. Mötet avslutades och åldermannen tackade för visat intresse.
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