
Uthammar Udds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 5 juli 2015 kl 10.00 i Smedjan 

Uthammar.
Närvarande enligt deltagarlista (bilaga 1)

Före mötets öppnande hölls en parentation över Göran Hast som avlidit under året.

Göran har haft uppdrag i föreningen under sammanlagt 20 år både som ordförande

och ledamot, samt varit medlem i valberedningen. 

Minnesstunden avslutades med en tyst minut.

1 Sekreteraren Henry Helmersson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Stämmans öppnande

2 Styrelsens sätt att kalla till årsstämman godkändes. Kallelse

3 Förslag till dagordning godkändes. Dagordning

4 Till ordförande för årsstämman valdes Henry Helmersson Val av ordförande

5 Till sekreterare för årsstämman valdes Gunnar Ekermark Val av sekreterare

6 För justering av dagens protokoll och även rösträknare valdes Val av justeringsmän

Jan-Erik Borg och Conny Rothsten.

7 Henry Helmersson föredrog styrelsens verksamhetsberättelse med tillägg betr. Verksamhetsberättelse

föreningens ekonomi.

Gemensamma Anläggningar gick med minusresultat -393733 kr som täcktes med 

ett lån på 300000 kr, samt användes 93733 ur GA-fonden. Kvar i fonden är då 135375 kr.

Resultatet för Båt blev 21418 kr. Fonden är nu 69310 kr. Ekonomisk rapport

Stämman godkände verksamhetsberättelsen. (Bilaga 2)

8 Revisorernas berättelse föredrogs av Per Gerrevall.  ( Bilaga 3) Revisorernas berättelse

Revisorerna godkände resultat och balansräkningen samt föreslog

stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

9 Stämman beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verk- Styrelsens ansvarsfrihet

samhetsåret, i enlighet med revisorernas berättelse.

10 Till Ordförande för 2 år valdes Karl-Åge Skanzberg. Val av Ordförande 2 år

11 Till Sekreterare för 2 år valdes Lars Ljungkvist. Val av Sekreterare 2 år

12 a)Till ledamot för 1 år valdes Gunnar Ekermark. Fyllnadsval val av ledamot 1 år

b)Till ledamot för 2 år valdes Conny Johansson Val av ledamot 2 år

 c)Till suppleant för 2 år valdes Fredrik Bäck Val av suppleant 2 år

d)Till suppleant för 1 år valdes Bengt-Åke Persson Fyllnadsval val av suppleant 1 år

13 a) Till revisor för 2 år valdes Thomas Strömberg Val av revisor 2 år

b) Till revisorsuppleant för 1 år valdes Jan-Åke Fredriksson. Val av revisorsuppleant

e) För valberedningen omvaldes:Barbro Heyman Sammankallande Val av valberedning

Stig Nilsson

Eva Petersson

14 Ann Rothsten föredrog styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2015-2016, som Budget 2015-2016

godkändes av stämman.

Debiteringslängd fanns tillgänglig.

(budget 2015-2016  bilaga 4)

Stämman beslutade om fast båtavgift 5 år framåt enligt nuvarande taxa.

15 Ann Rothsten redogjorde för och svarade på frågor ang. föreningens utfall 2014-2015. Bilaga 5 Resultat 2014-2015

Uppställning av utgifter för asfalteringen skall läggas ut på hemsidan.

Styrelsens disposion av föreningens resultat ( se punkt 7 ) godkändes av stämman.

16 a)En skrivelse ska göras till samtliga  hushåll angående vatten -och avloppsproblemen. Med anledning av  Framställan från medlemmarna

att det varit ett antal ytterligare tömningar som beror på att felaktiga saker spolats ner i avloppsnätet. ang. verksamheten



      b)Det har noterats att hastigheten i området har ökat efter asfalteringen. Styrelsen undersöker 

möjligheterna att utreda frågan till ev farthinder och även ev. tillstånd från Trafikverket för detta. 

Se bilaga 6

c)Stämman föreslog att det under verksamhetsåret görs en utredning ang förändringen som gjorts

genom borttagningen av bommen vid infarten mot hamnen och att  parkeringsplatsen görs iordning.

d)Avläsning av vattenmätare är alltid ett problem varje år,eftersom vissa

medlemmar inte hörsammar styrelsens påminnelse via anslag och 

kallelse.

Det är viktigt att avläsa alla medlemmars mätare samtidigt, eftersom

det ger oss en möjlighet, att en gång per år dokumentera vattenför-

brukningen i Figeholm,i pumphuset och medlemmarnas förbrukning

samtidigt. OBS! Medlem kan få straffavgift på 200 kr.(Se anslags-

tavlan!)

e)Sensor för ljuset fungerar inte utanför huset Mastvägen 1.

17 Ersättning till styrelse och revisorer bestämdes oförändrat. Ersätttning till styrelse

Ersättning för styrelsemöte  250 kr. och revisorer

Fast arvode att fördela inom styrelsen  10.000 kr

Ersättning till revisorer  300 kr.

18 Beslutades att årsstämmans protokoll finns tillgängligt på hemsidan Årsstämmans proto-

samt på anslagstavlan  vid infarten till området. koll

19 Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade Avslutning

2015  års stämma avslutad.

Bilagor

Bilaga 1 Deltagarförteckning vid årsstämman

Bilaga 2 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2014-2015

Bilaga 3 Revisorernas berättelse

Bilaga 4 Budget för verksamhetsåret 2015-2016

Bilaga 5    Utfall för verksamhetsåret 2014-2015

Bilaga 6 Förslag på farthinder

Vid protokollet

…………………………………..

Gunnar Ekermark

Sekreterare för stämman Justeras

…………………………………..

Henry Helmersson

Ordförande vid årets stämma

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, …………………………..

Jan-Erik Borg Conny Rothsten


