Uthammar Udds Samfällighetsförening
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 7 juli 2018 kl 10.00 i Smedjan
Uthammar.
Närvarande enligt deltagarlista (bilaga 1)
1 Ordförande Karl-Åge Skansberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Stämmans öppnande

2 Styrelsens sätt att kalla till årsstämman godkändes.

Kallelse enligt stadgarna

3 Förslag till dagordning godkändes.

Dagordning

4 Till ordförande för årsstämman valdes Karl-Åge Skansberg

Val av ordförande

5 Till sekreterare för årsstämman valdes Gunnar Ekermark

Val av sekreterare

6 För justering av dagens protokoll och även rösträknare valdes
Stig Karlsson och Eva Pettersson.

Val av justeringsmän

7 Karl-Åge Skansberg föredrog styrelsens verksamhetsberättelse
och även föreningens budget och utfall för verksamheterna .

Verksamhetsberättelse

Stämman godkände verksamhetsberättelsen och ekonomiska rapporten samt budget(se bilaga 2 och 5).

Ekonomisk rapport

8 Revisorernas berättelse föredrogs av Per Gerrevall.
( Bilaga 3)
Revisorerna godkände resultat och balansräkningen samt föreslog stämman att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
I samband med detta beslutade årsmötet att utreda intäkter och kostnader för båtplatser under en 5 årsperiod
och redovisa detta vid nästa årsstämma.

Revisorernas berättelse

9 Stämman beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, i enlighet med revisorernas berättelse.

Styrelsens ansvarsfrihet

10 Till kassör för två år valdes Lars Ljungkvist

Val av kassör 2 år

11 Till ledamot för 2 år valdes Roger Andersen.

Val av ledamot 2 år

12 Till suppleant för 2 år valdes Bengt-Åke Persson.

Val av suppleant 2 år

13 Till revisor för 2 år valdes Margareta Liljebjörn

Val av revisor 2 år

14 Till revisorsuppleant 1 år valdes Jan-Åke Fredriksson

Val av revisorssuppleant 1 år

15 För valberedningen valdes:

Barbro Heyman
Nils-Gustav Färg
Eva Pettersson

Sammankallande

Val av valberedning 1 år

16 Framställning från styrelsen till medlemmarna angående verksamheten
Framställan från styrelsen ang verksamheten
Vi avser utöver bygga om vattenbrunnen i Figeholm fortsätta med parkområdetsprojektet samt bevaka ev. vattenläckor.
17 Framställan från medlemmarna angående verksamheten
Inga frågor hade anmälts i förväg, men vi diskuterade att vi tar in erforderlig kompetens för parkområdesprojektet
så att bästa förutsättningar ges både vad gäller natur och att vi följer de regler som finns.

Framställan från medlemmarna ang verksamheten

18 Ersättning till styrelse och revisorer bestämdes oförändrat.
Ersättning för styrelsemöte 250 kr.
Fast arvode att fördela inom styrelsen 12.000 kr
Ersättning till revisorer 300 kr.

Ersätttning till styrelse
och revisorer

19 Beslutades att årsstämmans protokoll finns tillgängligt på hemsidan
samt på anslagstavlan vid infarten till området.

Årsstämmans protokoll

20 Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade
2018 års stämma avslutad.

Avslutning

Bilagor

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Deltagarförteckning vid årsstämman
Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2017-2018
Revisorernas berättelse
Resultat och Balans samt budget för 2018-2019 samt utfall 2017-2018

Vid protokollet
…………………………………..
Gunnar Ekermark
Sekreterare för stämman

Justeras

…………………………………..
Karl-Åge Skansberg
Ordförande vid årets stämma

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Eva Pettersson

…………………………..
Stig Karlsson

