Protokoll hoststamman Svardsjo Svartnas Besparingsskog
23/10 2014

1.

Godkannande av kungorelsen for stamman.

Ordfciranden Bo Eriksson redogjorde fdr kungorelsen och sUimman godkande denna.

2.

Val av justeringsman tillika rostraknare-

Anders Westberg samt Arne Murrnester.

3.

Faststallande av rostlangden.
arvarolista skickades runt. Stamman bifdll att rostlangd faststalles med den som grund om sa skulle kravas .

4.

Ersattning till styrelsen och revisorerna.

Anders Rustas fdreslog infcirandet av ett tjanstemannaindex for att reglera lonen . For narvarande Jigger den pa
196 kr/h . Detta bifcills av stamman.

5.

Styrelsens f6rslag till utgifts- och inkomststat f6r 2015.

Ordfdranden fdredrog fcirslaget, vilket godkandes av stamman.
En diskussion om fdrbattringar fdljde dar delagare fdreslog att man skulle visa flera ar tillbaka i budgeten fdr att
tydligare kunde jamfdra siffrorna ar fran ar. Vidare fdrdes diskussion om att gora budgeten tillganglig pa natet
innan stamman, alternativt via hemsidan be delagare registrera mailadresser fdr direktutskick av relevanta
handlingar.
Styrelsen tar synpunktema till sig och skall undersoka mojligheterna tillsamman med konsulten Mikael Kallman,
som konstruerat hemsidan .

6.

Val av styrelseledamoter samt ersattare.

Valberedningens ordfdrande fdrklarade att i tur att avga som styrelseledamoter ar Hans-Erik Murmester, LarsErik Backlund samt Mats Andersas . Bland ersattare galler detsamma fdr Sten-Erik Malmkvist samt Anders
Tosteby.
Fran valberedningens sida fcireslogs omval , vilket stamman sedan beslutade. Till ordfdrande omvaldes Lars-Erik
Backlund.

7.

Val av revisorer och ersattare.

Valberedningen fdreslog omval av Helena Rystedt, Lennart Sandgren och Ejvin Jansson som revisorer samt
Goran Melin , Karin Norling samt Kerstin Bergkvist som ersattare.
Dessa valdes av stamman.

8.

Val av valberedning.

Valberedningen har under aret bestatt av Bo Eriksson (sammankallande) samt Arne Soderberg samt Lars Dahlin.
Stamman fcireslog om val av samtliga och dessa valdes sedan av stamman.

9.

Information vindkraftsprojektet.

Hans-Erik Murmester redogjorde for vindkraftsprojektet i Anglan. I dagarna fick styrelsen besked Mm var
partner i projektet, Ownpower AB , att de pa grund av den daliga ekonomin i vindkraftbranschen tyvarr hoppar
av projektet. Vi star saledes utan en kunnig partner i detta.
Styrelsen ar mycket val medveten om den daliga konjunkturen i branschen och de tveksamma ekonomiska
forutsattningarna som rader. Samtidigt kan detta snabbt andras, till exempelvis vid politiska beslut.
Styrelsen fragade stamman om en lamplig inriktning for framtiden och man enades om att fortsatta dri va
projektet utan att ta sti:irre investeringar, det vill s_a ga undersoka vidare om tillstandsprocessen men inte
genomfora vindmatningar i egen regi.

10.

Bestamma tid och plats da justerat protokoll halles tillgangligt fOr delagarna.

Besparingens kontor 6/ II 2014 klockan 17.00

11.

Ovriga fragor.

Lars-Erik informerade om beslut fran Lansstyrelsen angaende overklagan hoststamma 2012. Lansstyrelsen
avslog den pa samtliga punkter.

12.

Motets avslutande.

klockan 19.30

Ordforande

Vid protokollet

Bo Eriksson

Stefan Sparring

Justeras

Jus teras

