Protokoll varstamman Jordbrukskassan 26/5 2015

1.

Val av ordf6rande och sekreterare fOr stiimman

Anders Ax valdes till ordforande, Stefan Sparring till sekreterare.
2.

Val av tva personer att justera stiimmans protokoll tillika rostriiknare.

Einar Jansson samt Lars-Erik Eriksson.
3.

Faststiillande av rostliingden

Narvarolista skickades runt. Stamman bif6ll att rostlangd faststalles med den som grund om sa skulle kravas.
4.

Styrelsen forvaltningsberiittelse fOr 2014 och revisorernas berattelser.

Ordforanden taste ur berattelsema och stamman ansag dem sedan foredragna .
5.

Ansvarsfrihet for styrelsen

Stamman beviljade styrelsen ansvarsfrihet
6.

Faststiillande av balansriikningen

Balansrakningen upplastes av ordforanden och faststalldes av stamman.
7.

Framstallningar fran styrelsen eller motioner fran medlemmarna

Inga framstallningar eller motioner
8.

Ovriga fragor

Stefan Sparring, Anders Tosteby samt Lars-Erik Backlund fran styrelsen informerade om laget med Hagafors
kvarn. Atgarder ar beslutade och paborjade for att bevara byggnaden, bl.a. genom takbyte, renovering av f6nster
samt arbete med fasaden och markarbeten. Dessa ar beslutade med sti:id av stadgarna gallande underhall av
ti llgangarna.
Orjan Stangnings hade synpunkter pa hanterandet av sakringarna vid overgangen till eget elabonnemang. For
narvarande sitter 16A sakringar och dessa racker fdrstas inte till att driva kvarnen . En tidigare konsultation av
Fredrik fran Elektriker i Svardsjo gjorde klart att kvarnen kraver minst 63A sakring och torken minst 20A.
Styrelsen berattade att man i framtiden givetvis skall halla en lamplig niva pa sakringarna, beroende pa vilken
aktivitet som kommer att finnas.
Da en del delagare undrade over laget fdrtydligade styrelsen att inga beslut om ytterligare investeringar uti:iver de
redan beslutade har tagits eller kommer att tas utan att stamman involveras. Laget ar relativt nytt i och med att
Jordbrukskassan nu fdrfogar over hela omradet och styrelsen onskar att vidare och forutsattningsli:ist undersoka
vilka lampliga anvandningsomraden fastigheten besitter. Stammans ordforande tolkade forsamlingen sa att
styrelsen tar fortsatt mandat att undersoka saken.

Protokoll varsHimma Jordbrukskassan 26/5 2015

[Skriv text]

;/lc,

~

$} 1
------------------~oqi~--tf

C.

J
1 -·v'

9.

Meddelande om plats dar stammoprotokollet halles tillgangligt

Besparingens kontor 4/6 2015 klockan 18.00

10.

Motets avslutande

klockan 21 .30

Vid protokollet

Justeras

Justeras
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Stefan Sparring

Einar Jaxa«an
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Lars-Erik Eriksson
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Protokoll varstamman Svardsjo Svartnas Besparingsskog
26/5 2015

1.

Godkiinnande av kungorelsen for stiimman.

OrdfOranden Anders Ax redogjorde fOr kungorelsen och stamman godldinde derma.
2.

Val sekreterare for stiimman

Stefan Sparring valdes som sekreterare
3.

Val av justeringsmiin tillika rostriiknare.

Einar Jansson samt Lars-Erik Eriksson.

4.

Faststiillande av rostliingden.

Narvarolista skickades runt. Stamman bifoll att rostliingd faststalles med den som grund om sa skulle kravas.
5.

Foredragande av styrelsens forvaltningsberiittelse for ar 2014.

Ordforanden laste ur berattelsema och stamman ansag dem sedan foredragna.
Under punkten ifragasatte en delagare varfor arsredovisningen inte publicerats pa hemsidan infor stamman och
styrelsen svarade att man tagit beslut om att istallet ansla i armonser och pa hemsidan, att de som onskar ta del av
handlingama infor stamman kan kontakta ordfOranden. Pa hemsidan firms aven en lank som leder direkt till
kontaktformularet dar handlingama kan efterfragas. Med det ansag styrelsen att delagama haft mojlighet att
skaffa sig tillracklig information i amnet utan att publicera rakenskapema pa en publik hemsida.
Foredragning av revisorernas beriittelse over verkstiilld granskning av forvaltningen samt fraga
6.
om ansvarsfrihet fOr styrelsen for den tid forvaltningsberiittelsen omfattar.
Ordforanden laste delar av revisoremas berattelse och revisor Lermart Sandgren sade att inga anmarkningar
farms efter granskningen. Styrelsen erholl ansvarsfrihet av stamman for den tid som forvaltningsberattelsen
omfattar.
7.

Faststiillande av balansriikningen samt beslut om utdelning till deliigarna for ar 2014.

Balansrakningen och styrelsens forslag till utdelning faststalldes av stamman.
8.

Information Anglan Vind AB

Dag Melkersson, Borango Utvecklings AB , presenterade sig sjalv och projektet. Han arden konsult som
Besparingen anlitat att driva projektet mot fardigt tillstand.
Han borjade med att presentera sin bakgrund inom vindkraftsprojektering. Darefter foljde en generell
genomgang av vindkraft och vindkraftsproduktion. Ahorama tick aven en bild om hur vindkraften ser ut pa
nationell och intemationell niva. Arsskiftet 2014115 farms det 3045 vindkraftverk i produktion i Sverige som star
for 12-13 % av den totala elproduktionen i landet. Globalt sett sa dominerar fortfarande fossila branslen i
produktionen av el, dock byggdes det 2013 fOr forsta gangen mer fomyelsebar elproduktion an icke
fOmyelsebar.
Vad det galler sjalva projektet sa foljde Dags redogorelse den information om projektet som firms publicerad pa
Besparingens hemsida.
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Vad det giiller en tidsplan for projektet sa sag det ut som foljer:
Inventeringar:
Samrad:
Ansokan:
Tillstand:
Byggstart:
Anglan klart:

Kvartal3 2015
Kvartal3 2015
Kvartal4 2015
Kvartal4 2016
2017
2017-2018

Dag forklarade iiven den 1oka1a nyttan, ett vindkraftverk ger cirka 2 arsarbeten.
Vad det giiller projektets viirde sa varierar det med konjunkturen. Just nu cirka 1 Mkr per vindkraftverk.
9.

Bestiimma tid och plats for protokolljustering

Besparingens kontor 4/6 2015 klockan 18.00
Ovriga fragor.

10.
•
•
•

•

11.

Lars-Erik Backlund niimnde att en ny skogsbruksplan iir pa gang. Denna baserar sig pa data som
erballits fran laserscanning med flygplan istiillet for konventionellt faltarbete.
Bygglov for Luskojan, som skall ateruppbyggas efter brand, iir beviljat och timring har paborjats.
LeifKiillman informerade om Vindpengen som administreras av Sviirdsjo Intresseforening. Man har
haft 3 moten for att bestiimma vilka av de 33 ansokningarna som skulle erballa bidrag. Att fordela fanns
i ar 230 000 kr och sokta medel uppgick tilll ,6 miljoner kronor. Till slut hade man enats om att bevilja
11 projekt pengar. Leif redogjorde lite for gruppens tankegangar i valet av mottagare. Man prioriterar
geografisk spridning, ungdomsverksamheter, akuta atgiirder och motesplatser. Vidare for man en dialog
med ansokaren om vad som hiinder om inte fullt bidrag beviljas. Om ansokaren visar pa att ideellt
arbete kommer att ske om medel beviljas sa viiger det positivt pa ansokan.
Anglanprojektet. En deliigare fragade om regelriitta forhandlingar pagar med nagon eventuell kopare av
projektet. Hans-Erik Murmester svarade att sainte var fallet men att intresse visats fran flera hall.

Motets avslutande.

klockan 21.00

Vid protokollet

Jus teras

Jus teras
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Stefan Sparring
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