PROTOKOLL FÖRT VID PRÄSTHOLMS BYASAMFÄLLIGHETS STÄMMA
SÖNDAGEN DEN 26 APRIL 2015 I BYAHUSET.
§1
Mötet ansåg sig behörigen kallat i enlighet med föreningens stadgar. Samfällighetens
ordförande och byåldermannen Leif lindgren hälsade alla välkomna till stämman.
Röstregistrering genomfördes. Närvarolista enlig separat bilag.
§2
Till ordförande för stämman valdes Leif Lindgren.
§3
Till sekreterare för stämman valdes Kurt Sannerborg
§4
Till justeringsmän valdes Stig Enkvist och Staffan Karlsson
§5
Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes, godkändes och lades till
handlingarna.
§6
Revisiorernas berättelse upplästes, godkändes och lades till handlingarna.
§7
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014.
§8
Kommande kräftfiske diskuterades.
Beslutades efter omröstning att Samfälligheten hädanefter ska samordna tidpunkten för
kräftfisket med Råneå och övriga byar. Kräftfisket kommer därför att äga rum vecka 33
den 13-15 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.
§9
Till samfällighetens representant i fiskestyrelsen Råne älvdal valdesTomas Johansson.
§ 10
Tomas Johansson och Leif Lindgren rapporterade om den infekterade konflikten i
fiskestyrelsen Råne älvdal. Konflikten rör fördelningen av till fiskestyrelsen inkomna medel.
Tomas Johansson bevakar ärendet. Om ersättning till Prästholms byasamfällighet ej har
kommit senast den 1 Maj , ska samfälligheten med kraft agera.
§11
Beslutades att fritt fiske i älven råder för byborna och anhöriga.
§12
Angående avregistreringen av Prästholms byamän kvarstår problemen.
Stämman utsåg Tomas Johansson och Leif Lindgren att åter kontakta Lantmäteriet.
Beslutades vidare att enligt krav annonsera i Post- och Inrikestidningar. Kostnaden för detta
betalas av Samfälligheten.
§13
Samfällighetens militärförråd diskuterades. Som ägare av förrådet bör
nyttjandekontrakt upprättas mellan Samfälligheten och Jaktklubben, så att allt
regleras. Frågan om hyran måste också lösas. Kontrakt finns med övriga nyttjare av platserna i
förrådet.
Uppdrogs åt jaktklubben att inkomma med förslag till nyttjanderättsavtal för den del
av förrådet som de utnyttjar och inreder.

§14
Henrik Johansson informerade om dragning av fiberkabel till fastigheterna i byn.
Intresseundersökning har genomförts. Ägarna till 60 fastigheter har visat intresse.
50 fastigheter är ej tillfrågade och många av dem är öde eller fritidshus. Fortsatt insamling av
intressenter pågår. Kabel kan dras, om intresset är tillräckligt stort, tidigast 2016.
§15
Ersättning till styrelseledamötena diskuterades. Stämman beslutade att inte ändra på tidigare
beslut om 2000 kronor. Stämman beslutade vidare att styrelsledamötna ska gratis erhålla
varsitt kräftfiskekort.
§16
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat diskuterades.
Dessa godkändes av stämman. Behållningen förs till löpande räkning.
§17
Val till styrelsen:
Till ordförande på 1 år valdes Marianne Johansson-Holmfrid
Till ledmöter på 2 år valdes: Arnold Berg och Gunnar Johansson
Till suppleanter på 1år valdes:Tomas Johansson och Tord larsson
Henrik Johansson och Kurt Sannerborg kvarstod sedan föregående stämma.
§18
Till revisorer omvaldes Ulf Sundkvist och Jonas Wallenberg.
Hedvig Sannerborg-Holmgren valdes som revisorssuppleant
§19
Som valberedning omvaldes Inge Persson och Anders Larsson. Som sammankallande
utsågs Inge Persson
§20
Ansökan om bygdemedel diskuterades. Beslutades att Samfälligheten ska inlämna ny
ansökan för 2015.
§21
Under punkten övriga frågor diskuterdes kommunens anläggningar vid forsen,bastun,
stenkistan och stugan på Forsnäset. Taken ska bytas och bastun flyttas. Kommunen står för
kostnaderna. Samfälligheten har kontakt med kommunen i ärendet.
§22
Byåldermannen Leif Lindgren, som avsagt sig återval, tackade deltagarna för visat intresse.
Byåldermannen framförde även ett tack för de gångna åren och tackade för det förtroende
som han fått under åren.
Den nyvalde ordföranden Marianne Johansson-Holmfrid framförde Samfällighetens tack
till Leif Lindgren för det arbete och engagemang han visat för Samfälligheten och dess arbete.
Därefter avslutades årets stämma med kaffe med dopp.
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