PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED PRÄSTHOLMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MÅNDAGEN DEN
21 JUNI 2021 I SAMFÄLLIGHETENS FÖRRÅD.
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§1

Ordförande Jonas Vallenberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
Stämman ansåg sig behörigen kallad i enlighet med föreningens stadgar.
Dagordningen godkändes

§2

Till ordförande för stämman valdes Jonas Vallenberg.

§3

Till sekreterare för stämman valdes Thomas Edfast

§4

Till att justera dagens protokoll utsågs Stefan Johansson och Tommy Nilsson.

§5

Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.

§6

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.

§7

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§8

Framställning från styrelsen och motioner:
¤ Fiskekortsförsäljningen ökar, även ökat antal förfrågningar angående fiske. Taxorna
beslutades vara oförändrade.
¤ Robert Svanberg utreder regler för att hindra kräftpesten från att smitta ner vattnet.
Kräftfiskekorten bestämdes oförändrat till 350 kronor. Under 2022 beslutades
kräftfiske för icke mantalsägare till 11 – 13 augusti. Andra helgen efter ordinarie
kräftfiske startar delägarnas kräftfiske. Upplystes att företagskort säljes genom att
kontakta styrelsen.
¤ Gränsbestämning vid Prästholmsforsen har utförts av ordförande med hjälp av en
konsult. Samtliga rör utom två hittades. Hans Östlings bastu står till hälften på
samfälld mark. Selbergs har en lyktstolpe, ett utebord, en terrass samt en utfyllnad på
samfälld mark. Samfällighetens kostnad för förrättningen cirka 6,000 kr. Tomtägarna
erbjuds köpa till mark så att byggnaderna hamnar inom tomtgränsen, till ett
marknadsmässigt pris. Förrättningen står i så fall tomtägarna för. Beslutade att
ordförande skriver nyttjanderättsavtal med tomtägarna snarast, gällande i två år för
att tomtägarna ska hinna genomföra eventuell förrättning.

§9

Stämman beslutade att ersättning till styrelsen ska utgå med oförändrade totalt 4,000
kr. Ersättning till revisorerna totalt 400 kr.

§10

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat diskuterades. Stämman beslutade
godkänna dessa.

§11

Val av styrelse för år 2021:
Jonas Vallenberg, på 2 år

Arnold Berg, på 2 år
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Thomas Edfast, 1 år kvar
Henrik Johansson, 1 år kvar
Peter Larsson, på 2 år
Christian Gustavsson, på 1 år
Robert Svanberg, på 1 år
§12

Val av revisorer för år 2021:
Ulf Sundqvist
Conny Thomteen

§13

Val av valberedning för år 2021:
Stefan Johansson
Anders Larsson

§14

Övriga frågor:
¤ Grundet vid Pålträsket har fått en grillring och ett av de nyinköpta bänkborden
utplacerat. De övriga bänkborden placeras vid forsen. Ett stort bänkbord har placerats
vid träskänden.
¤ Vi har åtagit oss att bekosta 5 % av kostnaden för upprustning av vägen till
Forsnäset.
¤ Frågan om installation av fiber till övervakningen av förrådet togs upp. Beviljades
fortsatt beredning.

§15

Stämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på prastholm.se.

§16

Ordförande förklarade mötet avslutat.

_____________________________________

___________________________________

Jonas Vallenberg, ordförande

Thomas Edfast, sekreterare

Justeras:
_____________________________________

___________________________________

Stefan Johansson

Tommy Nilsson

