Arsmdtesprotokoll for Foreningen Ejgdetjdrnet 2011
Narvarande: Anna, Peter, Birgitta, Tyrone, Lasse, Jan E, samt undertecknad.
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Ordfbrande halsade de narvarande valkomna och fiirklarade motena oppnade.
Till ordfbrande och sekreterare fbr bMa motena valdes sittande :
Lars K och Margareta J.
3 Alia narvarande var rbstberattigade.
4 Till justeringsman valdes Peter Mattsson.
5 Alia narvarande var personligt kallade.
6 En informell dagordning lastes upp och godkandes av Srsmbtet.
7 Verksamhetsberattelsen avgavs muntligt och godkandes samtidigt som motet aven
informerades om vad som hant under 2012, da mycket av arbetet runt och i fagelsjbn
hanger ihop aven ekonomiskt.
Det stora arbetet att utbka betesomradena och stangsla desamma, har pagatt under hela
2011 och 5ven under 2012. Att borra och satta stangsel var ett stbrre jobb som
avslutades under 2011. Detta arbete har tagit i runda tal 800 arbetstimmar.
I juni 2012 kom representanter fran LSnstyrelsen fbr att pS plats avsyna resultatet av
vad projektpengama anvants till. Intrycket var, att ett imponerande arbete gjorts och
bidragen anvSnts med ett mycket bra resultat.
Anbud fbr gravning av vattenkanaler och hackningsplatser var under varen 2011 ute
men fbrfarandet blev inte klart fbrran vSren 2012. Arbetet genomfbrdes hbsten 2012
och alia inblandade parter blev mycket nbjda med resultatet. Aven de bvervintrande
faglama verkar stortrivas.
Det mobila vindskyddet byggdes klart och utplacerades pa nordvastra sidan av sjbn
med fantastisk utsikt dar man kan sitta och studera fagellivet. Inredning och grillplats
finns samt sittstockar. Denna plats var iordningstalld infbr vSren 2011 och har anvants
till bade joggares, motionarers samt naturSlskares gladje.
2011 besoktes vid tvS tillfallen de trevliga och givande vandringama med Jan Uden av
manga entusiaster.
Dessutom anordnades en Flora-vandring under sommaren.
Som vanligt fanns amkor med kalvar runt sjbn som ger en ytterligare dimension till
naturkanslan.
2012 anordnades en fSgelvandring med Jan Uden med ett 3 5-tal besbkare som kunde
identifiera ett 80-tal olika faglar.
Kossoma med kalvar har under sonimaren2012 kunnat beta av det utbkade omradet
och som vanligt lamnar de sjbn feta och "tama" till agarens belatenhet.
VSren 2012 rbjdes vandringsleden forbi "Kokande kalian" och detta har gjort att leden
blivit mer lattillganglig och uppskattad aven fbr sin artrikedom i vaxtvarlden.
8 Fbreningens ekonomi
Revisionsberattelse fbr §r 2011 visar ett underskott beroende pa allt arbete som utforts
och som under 2012 kommit i balans dk projektet pagatt under tva ar. Se bilaga.
Under 2012 gjorde kassbren ett utskick dar man kunde anmala sitt intresse genom att
skanka en slant och darigenom bli stbdmedlem i fbreningen. Till gladje fbr foreningen
hbrsammades detta av manga.
Pa Fbreningen Framats fbrsommarloppis fanns aven Ejgdetjamet representerat och
aven dar inkom bidrag till sjbns skbtsel.
Ekonomin ar i dags dato betryggande.
Revisionsberattelsen godkandes och lades till handlingama.
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Styrelsen har fatt ansvarsfrihet gallande ekonomin men det papekades att arsmotet bor
i fortsattningen hollas inom den tid som foreskrivs i stadgama.
Motet beslutar att medlemsavgiften forblir ofbrandrad dvs. 100 kr/person och ar.
Medlemsantalet har gatt ned men antalet stodmedlemmar har 6kat.
Verksamhetsplan. For att fa en sakrare passage mellan "Mooni" och "Knipen" for
betesdjuren, skall gallring och rqjning ske samt att se till att djuren far platser av
skugga.
Frdgan vacktes att sbka nya bidrag for att hMla sjon Oppen och runtomkringmarken
vara oppen och tillganglig for alia.
Margareta tar kontakt med de nya agama av Ejgde angaende att fa marka upp den
"gamla" Bre:5^11^den sa att aven den blir ett vandringsaitemativ.
Ordfbrande bnskar avga vilket beviljades av styrelsen.
Till ny ordfbrande pa 1 ar valdes Tyrone Andersson.
Lars Carlsson valdes till ny ledamot pk 2 ar.
Peter Mattsson valdes pa 2 ar som suppleant.
Lars Joelsson valdes till Webb-master samt kvarstar 1 ^r som suppleant.
Till revisor omvaldes Britt Signebben pa 2 ar.
Som firmatecknare valdes ordfbrande Tyrone Andersson samt kassbr Jan E Olsson.
Ovrigafragor
Fbreningens hemsida fimgerar inte och kommer att stangas vid Srsskiflet.
Lars Joelsson atar sig, att pa Fbreningen Framits hemsida, bppna en flik fbr
Ejgdetjamet.
Lars Joelsson far arsmbtets och Lars Carlssons tillatelse att frdn befintlig hemsida,
spara och kopiera material fbr att anvanda pa den nya hemsidan.
Fbrslag fran Lars Carlsson att inkbpa ett elstangselaggregat som bl a kommer att
underlatta rbjningsarbetet sommartid.
Styrelsen beslutar att Lars Carlsson inkbper ett aggregat.
Peter Mattsson vacker fragan om att forstarka resp renovera bron langst in samt att ny
spang gbrs vid backbvergangen pa "Fiskebracka"-stigen.
Ordfbrande tackade fbr visat intresse och bnskade den nye ordfbrande valkommen.
Darmed avslutades mbtet.
Lars Carlsson avtackades fbr det myckna arbete han i flera ar har utfort.
Jan E stod fbr fbrtaring under mbtet.
Ejgdetjamet den 23 okt 2012

Peter Mattsson

