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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, Sven-Gunnar Lindberg och Lena Jonsson.

4. Frågan om mötet utlysts i laga ordning
Mötet har annonserats i Tidningen Härjedalen och på vår egen hemsida.
En protest lämnas in av Kjell Söder då ställföreträdaren för hans släkt inte skickat ut en
kallelse med post som enligt stadgarna ska göras. Annonsering räcker inte enligt Kjell.

5. Styrelsens berättelse
Glenn läser upp styrelsens verksamhetsberättelse.

6. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen läses upp och godkänds. Revisorerna vill dock poängtera att
strömförbrukningen på skolan varit ovanligt hög under vissa månader under 2016.
Styrelsen ska se över detta.
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 Per-Gunnar och Sven-Gunnar får fortsatt förtroende som
styrelseledamöter under kommande två år. Torgny och Torbjörn 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 sättas ned från 500:- per
dygn till 350:- per dygn, och att en ny avgift per vecka fastställs till 2000:-.
Resterande avgifter förblir oförändrade.

16. Motioner från medlemmar
Inga motioner har inkommit.

16. Rapport och förslag från Bygruppen
Arbetsdagarna under kommande sommar beslutas till: 10 och 11 juni samt 8 och 9 juli.

17. Rapport och förslag från Fiskegruppen
• Stämman beslutar att godkänna förslaget som styrelsen la fram angående
•
•
•

utfiske av sik i övre Särvsjön.
Stämman beslutar att skjuta upp ett eventuellt inköp av strandryssja till nästa
år efter att man kunnat se om utfisket detta år gett önskat resultat.
Röster höjs för att man ska fortsätta använda storryssjan. Ingen vill dock ta på
sig ansvaret för detta. Om en frivillig grupp önskar fortsätta med att lägga ut
storryssjan är man välkommen att göra det.
Man pratar öppet på stämman och informerar om ett möjligt elektriskt hinder i
tunneln mellan övre Särvsjön och Grundsjön. Detta måste det dock avvaktas
med tills man testat utfisket denna sommar.

18. Rapport och förslag från Bysågen
John-Olov berättar om vad som skett under året.

19. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötets avgörande
Ansökan om Bygdemedel
Förslaget från styrelsen om att föreningen ska ansöka om bygdemedel för båtrampen
godkänds. Flera förslag måste senaste inkomma till ordföranden den sista augusti.

19. Övriga frågor
Förvaltning alternativt förening
Förvirring råder över om detta är Särvsjöns Samfällighetsförening eller Särvsjöns
Samfällighetsförvaltning. Torbjörn tar på sig att kontakta länsstyrelsen för att räta ut
frågetecknen.
Fiskepolis
Bertil Ohlsson kollar upp intresset för att få till en mer strukturerad grupp för detta.

20. Meddelade om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
Hemsidan; www.sarvsjon.se, Särvsjöns skola och hos ställföreträdande.

21. Årsmötets avslutning
Mötet avslutas av ordförande.
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