Protokoll fört vid bymöte i Restad by.
Datum:
2016-02-16
Plats:
Garaget på Restad Södergård
Närvarande: Christer Lundgren (byfogde, ordförande).
Lars Johansson (vald till sekreterare)
Karin Sand, Mats Johansson, Klas Johansson, Stefan Åman, Roine och Gittan
Ingvarsson, Thomas Widholm, Inger Lundgren.
Till att justera dagens protokoll valdes Karin Sandh och Mats Johansson
Ärenden:
•

•

•
•

•

Val av ny byfogde
◦ Efter en kort diskussion valdes Roine Ingvarsson 610726-2013 enhälligt till ny
Byfogde. Karin Sandh valdes till ständig sekreterare.
◦ Förfoganderätten till bykassan skrivs över senast den 31/3 2016
Hantering av den gemensamma kassan
◦ Eftersom två gårdar kommer att byta ägare så har nuvarande ägare begärt utdelning.
◦ Beslut: Befintlig kassa på ca. 60.000 kr ska delas ut enligt den befintliga
fördelningsmallen som grundar sig på gårdarnas mantal. (se bilaga).
◦ Alla andelsägare ska rapportera kontonummer som pengarna kan överföras till via mail
till eleugen@telia.com
◦ Hantering av kommande intäkter
▪ Beslut: Bymötet beslutade att kommande intäkter från fisket ska betalas ut årsvis i
efterskott. Om gemensamma utgifter uppkommer kan då dessa tas från kontot före
utdelningen.
Framtida hantering av samfälligheterna
◦ Samfälligheterna bör bevakas och bevaras.
Vattennivån i Veten är återställd
◦ Dock bör slangarna bevakas så att läckage under lång tid undviks.
◦ Flera vittnade om att kräfttillgången minskat, men att stora abborrar observerats.
◦ Nätfiske kan behövas för att få bort så många stora abborrar som möjligt.
Vildsvinen ökar kraftigt på vår skog och avskjutningen är måttlig.
◦ En stor del av gårdarna är delägare i en fälla som nu är i drift. För att upprätthålla driften
på fällan beslutades att varje delägare ska betala en serviceavgift på 100 kr per år.
Betalningen skall betalas in på konto nr 9020.40.757.95 på LF-bank tillhörigt Lars
Johansson

•

•

Övriga frågor som anmäls i förväg eller kommer upp på mötet.
◦ Ny ägare till Restad 2.5 heter Lars Björkholm från Lotorp.
◦ Arbetsdag vid notkammaren under våren kan behövas.
▪ Beslut: Samling vid notkammaren för arbete och umgänge lördagen den 12 mars
klockan 10.00. Kaffe och korv kommer att serveras. Anhöriga välkomna.
Byfogden avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Undertecknad Byfogde …................................
Christer Lundgren

Vid protokollet........................................
Lars Johansson

Justeras ….......................................................
Karin Sandh

….................................................................
Mats Johansson

