Protokoll fört vid bymöte i Restad by.
Datum:
2015-01-08
Plats:
Garaget på Restad Södergård
Närvarande: Christer Lundgren (byfogde, ordförande).
Lars Johansson (vald till sekreterare)
Karin Sand, Mats Johansson, Klas Johansson, Elisabet Abrahamsson,
Stefan Åman, Roine och Gittan Ingvarsson, Karl-Erik Widholm.
Ärenden:
• Hantering av den gemensamma kassan
◦ Skall utdelning ske och i så fall enligt vilka principer
◦ Hantering av kommande intäkter
▪ Beslut: Bymötet beslutade att ingen utdelning ska ske nu, men att innestående och
tillkommande medel kan komma att behövas för kommande projekt. Dock bör
medlen överföras till föreningskonto (se nedan.)
• Framtida hantering av samfälligheterna
◦ ska några läggas ner/ avvecklas
◦ Utredning av de två svåra: Vägar och diken
▪ Beslut: Bymötet fann ingen anledning att göra några förändringar på befintliga
samfälligheter, dock vore det önskvärt att få en utredning gjord vad gäller vägar och
diken. Eventuellt kan några pensionerade medlemmar göra delar av detta arbete med
vissa specifika insatser från lantmäteriet. En del av bykassan kan då få användas till
detta arbete.
• Vattennivån i Veten är mycket låg
◦ vad gör vi med bevattningsslangarna
▪ Beslut: Lars J sätter ihop en skrivelse till alla som tar vatten ur sjön. Skrivelsen ska
beskriva läget, uppmana till att se över slangarna och varna för att vi kan ta bort
möjligheten att ta vatten ur sjön om vi upptäcker slarv eller missbruk.
◦ Sker ordentlig rapportering av kräftfångst till länsstyrelsen.
▪ Beslut: Kräftfisket som bedrivs ska rapporteras till Länsstyrelsen. Alla som fiskar
ska rapportera fångst och antal burar till byfogden varje år.
• Vildsvinen ökar kraftigt på vår skog och avskjutningen är måttlig.
◦ Finns intresse för att skaffa fälla.
▪ Beslut: I denna fråga nåddes inte enighet, varför eventuell fälla får anskaffas av dom
som är intresserade.
• Övriga frågor som anmäls i förväg eller kommer upp på mötet.
◦ Vår byfogde aviserade att han ville avgå vid nästa bymöte. Detta väckte då frågan om vi
kanske skulle formalisera bymötet till någon typ av förening. Detta för att bli en juridisk
person med fasta stadgar och möjlighet att hantera ett föreningskonto m.m.
▪ Beslut: Frågan utreds så att ett förslag kan framläggas till nästa års bymöte som ska
ske i januari 2016. Kanske kan detta då bli det första årsmötet i föreningen.
◦ Arbetsdag vid notkammaren under våren kan behövas.
▪ Beslut: Samling vid notkammaren för arbete och umgänge lördagen den 28 mars
klockan 10.00. Kaffe och korv kommer att serveras. Anhöriga välkomna.
• Byfogden avslutade mötet och tackade för visat intresse.
Vid protokollet Lars johansson
Protokollet Justeras:

Christer Lundgren

