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PROTOKOLL FÖRT VID  PRÄSTHOLMS SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS 
ÅRSSTÄMMA SÖNDAGEN DEN 10 APRIL  2016.

§1 Mötet ansåg sig behörigen kallat i enlighet med föreningens stadgar.  
Samfällighetens ordförande  Marianne Johansson-Holmfrid hälsade alla 
välkomna till stämman. Röstregistrering genomfördes. Närvarolista enlig 
separat bilaga. Dagordningen godkändes.

§2 Till ordförande för stämman valdes Marianne Johansson-Holmfrid.

§3 Till sekreterare för stämman valdes Kurt Sannerborg

§4 Till justeringsmän valdes Eva Engstedt och Tommy Nilsson

§5 Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes, godkändes och lades till 
handlingarna.

§6 Revisiorernas berättelse upplästes, godkändes och lades till handlingarna.
Revisorerna kom även med förslag för framtida förbättringar till styrelsen.

§7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2015.

§8 MOTIONER
- Kommande kräftfiske diskuterades:
Kräftfisket kommer  att äga rum vecka 32 den 11,12, 13 augusti i år.

 
Beslutades vidare att kortavgiften inte ändras i år. Avgiften blir 350 kronor 
för 5 burar.

 
Stämman beslutade även att kräftfisket år 2017 ska äga rum10,11, 12 augusti. 

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag att tillåta ägare av 
fastigheter med mantal att kunna fånga kräftor med 5 burar, efter ett uppehåll 
på två veckor efter ordinarie fångsttid. Fångsttider blir då de två därpå 
följande veckosluten. Varje fastighet med mantal erhåller 1 gratis 
kräftfiskekort.

Beslutades att inga företagskort ska säljas under 2016.

-Styrelsens förslag angående samfälld mark diskuterades livligt. 
Stämman beslutade enhälligt att godkänna styrelsens förslag med vissa 
ändringar./ se bilaga/
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- Uppdrogs åt Tomas Johansson att fortsätta sitt arbete angående fisket i 
Råneälven.
Beslutades att fritt fiske i älven råder för byborna och anhöriga.
Stämman informerades  om det infekterade  läget angående fisket i Råne älv. 
Ett möte ska hållas den 18 april med byarna Niemisel - Råneå.

-Stämman informerades om upplösandet av Prästholms byamän.
Tomas Johansson bevakar frågan, samt frågan  angående gåvobrev för 
fastigheten Prästholm 12:18 till Stig Larsson.

- Stämman fick information om flyttningen av bastun. Placeringen av bastun 
diskuterades.
Stämman beslutade att bastun ska placeras vid forsen.

-Gunnar Johansson redovisade om militärförrådet och dess utnyttjande under 
året. Jaktklubbens hyra för sin del i förrådet behandlades. 
Stämman beslutade att styrelsen  utarbetar ett avtalsförslag. Som riktmärke 
för hyrans storlek föreslogs en hyra motsvarande tre husvagnshyror. 

-Henrik Johansson informerade  om dragning av fiberkabel till fastigheterna i 
byn. Frågan ska tas upp med kommunen, på grund av de kraftiga kostnads-
höjningarna och brist på tidsplan.

§9 ERSÄTTNING TILL STYRELSEN
Efter förslag från Leif Lindgren beslutade stämman att styrelsearvodet skulle 

          höjas till 4000 kronor.

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

§11 VAL AV STYRELSE FÖR 2016:
- Till ordförande på 1 år valdes Marianne Johansson-Holmfrid
- Till ledmöter på 2 år valdes:   Henrik Johansson och Kurt Sannerborg                 
- Till suppleanter på 1år valdes:Tomas Johansson och Tord Larsson
Arnold Berg och Gunnar Johansson kvarstod sedan föregående stämma.

§12 Till revisorer omvaldes Ulf Sundkvist och Jonas Wallenberg. 

§13 Som valberedning omvaldes Inge Persson och Anders Larsson. Som 
sammankallande utsågs Inge Persson.
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§14 ÖVRIGA FRÅGOR

- Under punkten övriga frågor  informerade ordföranden om Raan.nu och 
uppmanade alla som har gamla foton från Prästholm, att låta bilderna scannas 
för Raan.nu. 
Stämman tillstyrkte att bjuda in för identifiering av gamla fotografier och att 
bjuda på lättare förtäring

    
- Frågan om en hjärtstarter togs upp. Sponsorer finns. Placeringen av 
hjärstartern tas upp med byahusföreningen.

§15 Beslutades att protokollet anslås i byahuset samt på prastholm.se

§16 Ordföranden avslutade årets stämma och tackade de närvarande för visat 
intresse.

________________________________    ________________________________
       

Marianne Johansson-Holmfrid                        Kurt Sannerborg      
                      ordförande.                           sekreterare

Justeras:

_________________________________    _________________________________

                     Eva Engstedt                                       Tommy Nilsson




