
Uthammar Udds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 6 juli 2013 kl 10.00 i Smedjan 

Uthammar.

Närvarande enligt deltagarlista (bilaga 1)

1 Ordf. Karl-Åge Skansberg hälsade alla välkomna och förklarade stämman Stämmans öppnande

öppnad

2 Styrelsens sätt att kalla till årsstämman godkändes. Kallelse

3 Förslag till dagordning godkändes. Dagordning

4 Till ordförande för årsstämman valdes Karl-Åge Skansberg Val av ordförande

5 Till sekreterare för årsstämman valdes Henry Helmersson, Val av sekreterare

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

Per Gerrevall och Mats Engström.

7 Karl-Åge Skansberg gick igenom verksamhetsberättelsen ( som bifogats Verksamhetsberättelse

kallelsen.)Ann Rothsten redogjorde för verksamhetsårets budgetutfall 

(13364,55 kr) och Henry Helmersson förklarade vilka skillnader som finns 

i den nya typen av budget-utfall jämfört med den gamla.

(Verksamhetsberättelse bilaga 2)

Stämman informerades om den T-koppling som hittats av dykare

utanför Breviken .Ledningen går in vid Brevikens camping Kommunen

har tillställts en skrivelse och meddelar att man ska ta itu med detta

snarast.

8 Revisorernas berättelse föredrogs av Tomas Strömberg.  ( Bilaga 3) Revisorernas berättelse

Revisorerna godkände resultat och balansräkningen samt föreslog att

styrelsen beviljas 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 Skansberg. Val av ordförande 2 år

11 Till sekreterare för 2 år valdes Henry Helmersson. Val av sekreterare 2 år

12 a) Till ledamot för 2 år valdes Lars Ljungkvist Val av ledamot 2 år

b) Till suppleant för 2 år valdes Bengt Karlsson. Val av suppleant 2 år

13 c) Till revisor för 2 år valdes Tomas Strömberg. Val av revisor 2 år

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

14 e) För valberedningen valdes: Barbro Heyman Sammankallande Val av valberedning

Stig Nilsson

Eva Petersson

15 Styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2013-2014 godkändes Budget 2013-2014

Debiteringslängd fanns tillgänglig.

(budget 2013-2014  bilaga 5)



16 Resultatet 2012-2013 (13364,55 kr ) överföres i föreningens underhålls och Resultat 2012-2013

förnyelsefonder för resp. gren.

(Utfall 2012-2013, bilaga 4)

17 Asfaltering inom området. Förslag från styrelsen 

Karl-Åge Skansberg redogjorde för projektets kostnad (300.000 kr ang. verksamheten

enligt offert) samt hur finansieringen kan ske.

Förslaget diskuterades, där både estetiska och praktiska synpunkter

framlades.

Stämman beslutade, efter förslag, att inte ta något beslut just nu.Man

ansåg att alla medlemmar borde få tillfälle att ta ställning för eller emot.

Styrelsen fick i uppdrag att ytterligare utreda frågan och sedan göra ett

utskick så att samtliga i föreningen kan göra ett val.

18 Inga förslag från medlemmarna Förslag från medl.

ang. verksamheten

19 Ersättning till styrelse och revisorer bestämdes oförändrad. Ersätttning till styrelse

Ersättning för styrelsemöte 250 kr. och revisorer

Fast arvode att fördela inom styrelsen 10.000 kr

Ersättning till revisorer 300 kr.

20 Beslutades att årsstämmans protokoll finns tillgängligt på hemsidan, Årsstämmans proto-

samt på anslagstavlorna vid Smedjan och infarten till området. koll

21 Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade Avslutning

2013 års stämma avslutad

Bilagor

Bilaga 1 Deltagarförteckning vid årsstämman

Bilaga 2 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2012-2013

Bilaga 3 Revisorernas berättelse

Bilaga 4 Utfall för verksamhetsåret 2012-2013

Bilaga 5 Budget för verksamhetsåret 2013-2014

Vid protokollet

…………………………………..

/Henry Helmersson/

Sekreterare för stämman Justeras

…………………………………..

/Karl-Åge Skansberg/

Ordförande vid årets stämma

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

Per Gerrevall Mats Engström


