
PROTOKOLL              

Årsmöte Lainio Byasamfällighet 31 maj 2014

Närvarande: Enligt närvarolista, 35 stycken.
 §1                                                                  
Ordföranden förklarar mötet öppnat.
 §2
Mötet anser att årsstämman är behörigen utlyst, med noteringen att dagordningen saknats. Styrelsen 
tar på sig att de ej har anslagit dagordningen. 
§3
Arne Henriksson väljs till ordförande för årsmötet.
§4
Siv-Britt Mangi väljs att föra dagens protokoll.
§5
Torsten Strandelin och Georg Juto väljs till att justera protokollet.
§6
Dagordningen fastställs med tillägg punkt 13b, renovering av stigen till Taanikurkkio.
§7
Ordföranden delger 2013-års verksamhetsberättelse.
§8
Kassören går igenom resultat - och balansräkning. Thomas Henriksson läser upp revisorernas 
berättelse, som skickats till stämman med honom. Stämman fastställer revisorernas berättelse med 
förbehållet, att styrelsen går bakåt i bokföring och handlingar för att söka efter förklaringar till 
differensen i balansräkningen.
§9
Stämman beslutar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2013-års förvaltning.
§10
Ordföranden informerar om ytterligare tilltänkt reservatsbildning. 
§11
Styrelsen föreslår ytterligare utdelning till andelsägarna. Torsten Strandelin begär votering. Votering 
görs med andelsmetoden. 8,26 % röstar mot utdelning, 42% röstar för en utdelning. Styrelsens 
förslag genomförs och utdelning görs. Utdelningen ska ej beskattas. Torsten Strandelin och Georg 
Juto reserverar sig mot beslutet. 
§12
Frågan om försäljning av tomt bordläggs till 2015. Styrelsen kontrollerar vilka tidigare beslut som 
föreligger i frågan. 
§13 Motioner
a) Förslag till höjning av avgifter för fiskekort - Stämman beslutar enligt styrelsens förslag, 

Höjningen börjar gälla säsongen 2015.
b) Upprustning av stigen till Taanikurkkio - motionen avslås
§14
Stämman antar styrelsens förslag på att fisk sätts ut i Syväjärvi och Ruomosjärvi 2014. Först görs 
en provfiskning, för att säkerställa att sjön inte innehåller för mycket gädda.
§15
Styrelsen informerar att markberedning och frösådd av Saivosenvaara sker i juni 2014.
                               
          



                                                                                                                               
§16
Styrelsen meddelar att samfällighetens kontor är under renovering. 
§17
Verksamhetsplan för 2014 gås igenom och fastställs.
§18
Till ordinarie ledamöter för 2 år valdes Rune Elenius, Thomas Eriksson och Per Baldemar.
§19
Som suppleanter för 1 år valdes Lars Alm, John Cannerborg och Doris Tornlund.
§20
Arne Henriksson väljs som styrelseordförande för 1 år.
§21
Till ordinarie revisorer för 1 år valdes John Fagerbo och Kent Sjöcrantz.
Till suppleanter för 1 år valdes Britta Johansson och Ove Vighult.
§22
Till valberedning för 1 år valdes Tommy Mukka och Lena Ylipä som ordinarie.
Till suppleanter för 1 år valdes Lennart Eriksson och Lars-Göran Cederholm.
§23
Övriga frågor
Tage Tornlund väcker frågan om att justera upp arvodena för styrelsen. 
Lena Ylipää önskar verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning som pappersupplagor vid 
årsstämman.
§24
Ordföranden avslutar årsstämman. 

                                                                                                                                              

………………………………………….            ……………………………………….
Sekr.   Siv-Britt Mangi                                 Ordf. Arne Henriksson

                                                           Justeras

…………………………………………             ……………………………………                                                    
                                                     
Torsten Strandelin   Georg Juto

                                                               


