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1. Mötet öppnas
Mötet öppnas av ordförande med en tyst minut.

2. Fastställande av röstlängd
Mötet anser att den är fastställd.

3. Val av mötesfunktionärer
Ordförande, sittande.
Sekreterare, sittande.
Justeringsmän, John-Olov Jonsson och Kent Sandvall.

4. Frågan om mötet utlysts i laga ordning
Mötet anser att detta har gjorts.

5. Styrelsens berättelse
Glenn läser upp styrelsens berättelse. Bland annat om de två arbetsdagarna under förra
sommaren, förbättringsarbeten av vägen till Hållvallen, om bygdemedelsmötet på
Trosavik i Hedeviken, masten som satts upp och tagits i bruk under vintern, byfesten
som arrangerades av Lena Jonsson, styrelsen tackar för detta goda och uppskattade
initiativ.
Ärendet kring dansbanan läggs ner, Särvsjöns Samfällighetsförening kommer att
förvalta denna.
Ordförande tackar alla som hjälpt till under föregående år.

6. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen läses upp och godkänds. Ansvarsfrihet för revisionerna Karin
Olsson och Alf Rihpa föreslås och godkänds av mötet.

7. Ansvarsfrihet
Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året godkänds av mötet.

8. Val av ordförande, 1 år
Glenn får mötets förtroende att sitta kvar som ordförande för kommande år.

9. Val av styrelseledamöter
Mötet beslutar att Torgny och Torbjörn får fortsatt förtroende som styrelseledamöter
under kommande två år. Per-Gunnar och Sven-Gunnar sitter kvar ett år till.

10. Val av styrelsesuppleanter
Mötet beslutar att sittande styrelsesuppleanter får fortsatt förtroende.

11. Val av två revisorer samt en revisorssuppleant
Mötet beslutar att sittande revisorer samt revisorssuppleant, Bertil Olsson för fortsatt
förtroende.

12. Val av valberedning
Mötet beslutar att välja Bertil Olsson och Kjell Söder som valberedning.

13. Fastställande av arvoden till ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer
Mötet beslutar att rådande arvode fortsätter gälla under kommande år.

14. Uttaxering och fastställande av avgifter
Skolan
Mötet beslutar att avgiften för att hyra lägenheten i skolan ska fortsätta vara 500:- per
dygn, men att en ny avgift per vecka fastställs till 2500:-.
Elstolpens dygnsavgift beslutas vara 30:-/dygn.

15. Rapport och förslag från Bygruppen
Arbetsdagarna under föregående sommar, 13 juni och 19 juli. Byfesten var uppskattad.

16. Rapport och förslag från Fiskegruppen
Beslut om reduceringsfiske flyttas till punkt 18.
Torgny redovisar rapporten kring fisket för 2015.

17. Rapport och förslag från Bysågen
John-Olov berättar om vad som skett under året. Bland annat har man satt upp ett
skynke, bytt remmar, klingan är slipad och ordnad samt en ny klinga har ordnats.
Förslag om att rensa bort sly, detta läggs till en av kommande sommars arbetsdagar.

18. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötets avgörande
Ansökan om Bygdemedel
Mötet beslutar ansöka om bygdemedel vid nästkommande ansökningsperiod.
Fiske
Mötet beslutar att genomföra reduceringsfiske genom att tillåta nätfiske i Övre Särvsjön
dock ej vid tillströmmande vatten. Gamla fredade gränser gäller. Man ska vid nätfiske
rapportera till Torgny för att föreningen ska få en uppfattning om hur mycket
fiskepopulationen ser ut. Fritt maskval på nät.
Fortsatt reduceringsfiske ska genomföras nästa år, då eventuellt genom hjälp utifrån.
Mötet beslutar att fiskerättsägare som kommer att beläggas med en avgift för detta
meddelas genom en skrivelse och inbjudan till kommande årsmöte för nytt beslut då.
En lista på fiskepoliser ska skapas. Detta uppdrag läggs på Torgny.

19. Övriga frågor
Bygdemedel
Förslag att vi åter igen söker bidrag till en tuffklippare till byn.
Arbetsdagar under sommaren 2016
Sommarens arbetsdagar kommer inträffa: 11 juni och 9 juli.
Skolsalen
Lena föreslår ett inköp av lampkupa till den trasiga lampan i skolsalen, Torbjörn tar på
sig att kolla upp detta, eventuellt möjlighet till nya lampor.
Dokumentskåp från Einar Eriksson
Torgny informerar om att det dokumentskåp som föreningen har hos Einar måste
flyttas, mötet beslutar att detta ska flyttas till skolans entré.

20. Årsmötets avslutning
Mötet avslutas av ordförande.

