Protokoll hoststamman Svardsjo Svartnas besparingsskog 23 okt. 2017

1. Godkannande av kungorelsen for stamman.
Ordforanden Anders Ax redogjorde for kungorelsen och stamman godkande
denna. Personlig kallelse, kungjord i FK 11/10, inlagd pa hemsidan.

2. Val av sekreterare och 2 justeringsman, tillika rostraknare.
Johnny Knutsson valdes till sekreterare.
Gunnar Westling och Lars Erik Eriksson val des till justeringsman.

3. Faststallande av rostlangden.
Narvarolistan skickades runt. Stamman bifoll att rostlangd faststalldes med
den sam grund om sa skulle kravas.

4. Faststallande av dagordningen.
Dagordningen faststalldes.

5. Foredragning av styrelsens forslag till utgifts- och inkomststat for 2018
Budgeten, sam finns sam bilaga till detta protokoll, visar pa att vinsten
beraknas blir drygt 6 miljoner. Budgeten faststalldes av stamman.

6. Val av styrelseledamot och ersattare.
Stefan Sparring garner fran ordinarie ledamot till suppleant. Galler 2018.
Anders Tosteby gar fran suppleant till ordinarie ledamot. Galler fram till2020.

7. Val av revisorer och ersattare for ar 2018.
Helena Rydstedt auktoriserad revisor. Omval av Ejvin Jansson och Lennart
Sandgren. Sam suppleanter omval av Karin Bergkvist samt Karin Nordling.

8. Val av valberedning for 2018.
Omval av Bo Eriksson, Lars Dahlin och Arne Soderberg. Bo E. sammankallande.

9. Information om vindkraftsprojektet.
•

U:insstyrelsen har bytt handlaggare viket far till foljd att projektet
forsenas 6 manader. Beslut beraknas vara klart till arsskiftet 2017/2018.
Vi raknar da med att fa tillstand. Tillstandet kan overklagas, vilket det
troligen gors. Detta skulle innebara en ytterligare forsening pa 1 ar
in nan det vinner laga kraft. bverklagar ingen vinner projektet laga kraft

efter att overklagningstiden gatt ut. Da ar det bara att borja bygga, om
man viii.
•

Elanslutningen ar en kritisk punkt. I dag finns tillracklig kapacitet fran
Anglan till Hofors, men det saknas kapacitet pa strackan Hofors-Horndal.
Vi har kontakt med Vattenfall gallande detta.

•

En annan kritisk punkt ar vindforhallandet. For att fa svar pa denna
fraga kravs en 140 meter hog vindmatningsmast (1,5-2 miljoner) samt
vindmatning under ett ars tid. Styrelsen kommer inte agera i fragan
forran vi fatt tillstand fran Lansstyrelsen.

•

Vi har i dagslaget ett flertal intressenter som ar intresserad av projektet.
Detta under forutsattning att vi far tillstand av Lansstyrelsen.

10. Bestamma tid och plats for protokolljustering.
Besparingskontoret torsdag 2 november kl. 18:00.

11. Ovriga fragor
•

Mats Andersas informerade om den grustakt pa besparingsskogen, som
nu fatt tillstfmd. Tillstandsvolym ar 900000 ton och galler i 20 ar.
Svartnasprojektet kommer ta 250000 ton fran var takt, resten kommer
behovas for Anglanprojektet och vagforbattringar inom naromradet.
Kvaliteten ar bra, sa bra att det duger som gjutgrus ocksa. Besparingen
far 5,50 kr/ton som saljs.

•

Valberedningen, genom Bo Eriksson, informerade stamman om att de
kommer se over ersattningsnivaerna till styrelsen. Ett besked i fragan
kommer till varstamman 2018.

•

Johnny Knutsson informerade om att en ny skogsbruksplan ar pa gang.
Kommer kunna redovisa detta infOr varstamman 2018. Forhoppning om
mojlighet till okad slutavverkningsniva.

12. Motet avslutande.
Klockan 20:30 forklarade ordforaren motet avslutat.
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