
PROTOKOLL FÖRT VID  PRÄSTHOLMS BYASAMFÄLLIGHETS  STÄMMA 
SÖNDAGEN DEN 16 MARS 2014 I BYAHUSET.

§1
Mötet ansåg sig behörigen kallat i enlighet med föreningens stadgar. Ordföranden hälsade 
alla välkomna till stämman, som inleddes med kaffe och dopp.

§2
Till ordförande för stämman valdes Leif Lindgren.

§3
Till sekreterare för stämman valdes Kurt Sannerborg

§4 
Till justeringsmän valdes Tord Larsson och Inge Persson

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

§6
Revisiorernas berättelse upplästes, godkändes och lades till handlingarna

§7
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2013.

§8
Kommande kräftfiske diskuterades. Kräftfisket äger rum 14-16 augusti i år
Beslutades vidare att kortavgiften inte ändras i år. Avgiften blir 350 kronor för 5 burar.
Avgiften för företagskort fastställdes till 1000 kronor för 10 burar.
Vidare diskuterades problemet med de fiskrester som uppstår under  fisket. Tjuvfisket 
diskuterades också. 
Beslutades att noga informera om hanteringen av fiskrester vid försäljning av kräftkort.
Kräftkort säljes söndagen den 10 augusti och onsdagen den13 augusti 
klockan 17.00 - 21.00

§9
Tomas Johansson valdes att representera samfälligheten i fiskestyrelsen Råne älvdal.

§10
Tomas rapporterade från verksamheten för 2013, om fiskeräknare och om olika projekt
Vissa oklarheter rådde angående den information som samfälligheten erhållit från Fiskerådet.
Nytt möte med Fiskerådet kommer att hållas inom kort.

§11
Ordföranden informerade om kontakter med Petter Vikström på kommunen angårende 
tillsyn och underhåll av stugor, bakvalar, bastun och om ved till dessa. Ordföranden har 
fortsatt kontakt med Luleå kommun i ärendet. Frågan om markbyte undersöks av ordföranden.

§12
Beslutades att fritt fiske i älven råder för byborna och anhöriga.

§13
Meddelades att avregistreringen av Prästholms byamän efter mycket besvär är klar.

§14
Stämman informerades om att det nu är klart om vilka uppgifter som Gunnar Johansson 
ska utföra som tillsyningsman för samfällighetens områden och som 
kontaktperson för Kronförrådet.
Gunnar ska  vara bokningsansvarig för uthyrningen av förrådet, samt ha tillsyn och utföra de 
arbeten som behöver göras på samfällighetens områden.



Styrelsen beslutade vidare att inte fastställa något fast arvode.Gunnar ska debitera 
samfälligheten för de arbetstimmar  som utförts.

§15
Användningen av det av samfälligheten inköpta militärförådet diskuterades.
Meddelades att ett avtalsservitut på 50 år upprättats.Åsikt framfördes att markområdet 
borde avstyckas från fastigheten Prästholm 5:12. 
Efter diskussion meddelades att Jaktklubben måste besluta om vilken del av förrådet  
som de vill förfoga över. Jaktklubben uppmanades att undersöka möjligheterna för att 
erhålla bidrag för ombyggnad och för verksamheten ur ”glesbygdsfonden”.

§16
Ersättning för styrelsen fastställdes till 2000 kronor Reseersättning med 18.50 kronor 
per mil ska också utgå.

§17
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat diskuterades. Beslutades att ev skaffa 
fram en aktuell debiteringslängd för mantal inom samfälligheten.
En fråga om eventuell stadgeändring och utdelning av samfällighetens kapital 
diskuterades. Inget beslut fattades. Frågan ska utredas.

§18
Val till styrelsen:
Till ordförande på 1 år valdes Leif Lindgren
Till ledmöter på 2år valdes:Henrik Johansson, Marianne Johansson-Holmfrid och 
Kurt Sannerborg
Till suppleanter på 1år valdes:Tomas Johansson och Gunnar Johansson

Leif Lindgren och Arnold Berg  kvarstod sedan föregåend stämma.

§19
Till revisorer valdes Ulf Sundkvist och Jonas Wallenberg

§20
Som valberedning valdes Inge Persson och Anders Larsson. Som sammankallande 
utsågs Inge Persson

§21
Under övriga frågor behandlades frågan om ägandet av stugan vid fågeltornet. Den ägs 
av Jaktklubben

§22
Stämmoprotokoll anslås i Byahuset.

§23
Ordföranden tackade stämmodeltagarna och avslutade mötet

 ........................................................................             ........................................................................                                                                                                                  
                Leif Lindgren, ordf.               Kurt Sannerborg,sekr.

Justeras:

.............................................................................    .............................................................................
                    Tord Larsson                                                     Inge Persson




