Protokoll hostsHimman Jordbrukskassan 19/10 2015
1.

Val av ordf6rande fOr stiimman

Anders Ax valdes av stamman till ordfdrande och Stefan Sparring till sekreterare.
2.

Godkiinnande av kungi:irelsen fOr stiimman

Ordforanden redogjorde for kungorelsen och stamman godkande denna.
3.

Val av tva personer att justera stiimmans protokoll tillika rostrliknare.

Lars-Erik Eriksson samt Hans Murmester.
4.

Faststlillande av rostllingd.

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

Framstlillningar fran styrelsen eller motioner fran medlemmarna.

lnga framstallningar fran styrelsen presenterades, inte heller nagra motioner fran medlemmama.
6.

Erslittning till styrelsen..q_ch revisorerna

Anders Rustas redogjorde for tidigare infdrandet av ett tjanstemannaindex for att reglera lOnen. For narvarande
Jigger den pa 212 kr/h. Denna bifolls av stamman.
7.

Styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat for 2016.

Ordforanden foredrog fdrslaget, vilket godkandes av stamman.
Lars-Erik Eriksson undrade har varfor ingen utnyttjade veterinarsbidraget da det anda finns djurhallare bland
delagarna. Kanske skulle styrelsen ge riktad information till dessa? Styrelsen tackade for synpunkten och tog den
till sig.

8.

Val av revisorer och erslittare

Valberedningen fdreslog omval av Helena Rystedt, Lennart Sandgren och Ejvin Jansson som revisorer samt
Goran Melin , Karin Norling samt Karin Bergkvist som ersattare.
Dessa valdes av stamman.
9.

Val av valberedning

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

10.

Ovriga fragor.

Mats Andersas redogjorde for arbetet med att tlytta rensverket fran kvarnen till torken for att kunna rensa pa ett
rationellt satt.

It

Stefan Sparring redogjorde sedan for Higet med kvarnen.
Renovering pagar for fullt och byggnaden ser nu mycket bra och rejal ut. Lantmateriet ar annu inte klar med
fastighetsregleringen varvid ersattningen fran Fortum inte annu betalts ut.
Vad det galler verksamhet vid kvarnen i framtiden sa redogjorde Stefan fdr de nu fyra mojliga inriktningarna:
I.

2.

3.

4.

Fortsatta som nu. Kvarnbyggnaden blir i och med renoveringen som nu genomfors val underhallen ,
vi lket kommer att ge mycket sma kostnader for underhall inom overskadlig tid. Dock finns heller inga
intakter.
Hitta verksamhet pa omradet. Styrelsen har fort en dialog med en grupp intressenter som visat intresse
for att utveckla omradet. Des sa har dock blivit m indre benagna att jobba vi dare med projektet da de ratt
klart for sig att det bland de manga delagama aven finns manga viljor, daribland ett motstand och
misstro bland vissa infor tanken pa annan verksamhet pa omradet. Stefan menade att man darfor var
tillbaka pa ruta ett, sa att saga.
Forsaljning. For att se vad en eventuell forsaljning skulle kunna ge sa har styrelsen forsokt ta till en
vardering av fastigheten. LRF-konsult avsade sig uppdraget efter lang betanketid och nu har fragan gatt
till Hans Ostfjord pa Skandiamaklarna.
Bortskankas. Denna eventuella inriktning ar ny och tillkom efter att man fran vissa delagarhall gett det
forslaget for att undvika framtida kostnader i underhall samt kunna deJa ut pengarna fran Fortum till
delagarna. Stefan menade att om det ar stammans vilja att ga pa denna linje sa maste en framtida
mottagare visa att de har en plan och resurser fdr bevarandet och forvaltandet av kvarnen.

Styrelsen kommer att fortsattajobba vidare pa detta och tar garna emot forslag fran delagarna i fragan.

11.

Meddelande om plats diir stiimmoprotokollet halles tillgiingligt

Besparingens kontor 29/ 10 2015 klockan 18.00
12.

Motets avs1utande

klockan 20.30

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Hans Murrnester

Lars-Erik Eriksson

