UTHAMMARVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2016-07-09
1. Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnades av Ingemar Svensson som hälsade alla välkomna.
2. Kallelse
Årsmötet förklarades vara utlyst enligt stadgarna.
3. Dagordning
Årsmötet godkände dagordningen
4. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Ingemar Svensson.
5. Val av sekreterare
Till sekreterare för årsmötet valdes Bo Petersson.
6. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Eva Petersson och Gunnar Ekermark.
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
Bo Petersson läste upp verksamhetsberättelsen. Barbro Heyman redogjorde för det
gångna årets inkomster och utgifter och pratade även lite om framtiden när det gäller
ekonomin.
8. Revisionsberättelse
Revisionsberättelsen lästes upp av Hendel Martinsson.
9. Ansvarsfrihet
Mötet godkände ovan rapporter och kassör och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
10. Utdebitering
Punkten flyttades och återfinns på 18D.
11. Val av ordförande
Stig Karlsson valdes till ordförande på ett år.
12. Val av kassör och styrelseledamot
Barbro Heyman valdes till kassör på två år och Jörgen Brundin omvaldes som
styrelseledamot på två år.
13. Val av styrelsesuppleanter
Till suppleanter på ett år valdes Jan-Erik Borg och Elisabeth Ekermark.
14. Val av revisorer
Till revisor på ett år valdes Eva Petersson och Hendel Martinsson.
15. Val av revisorsuppleanter

Till revisorsuppleant på ett år valdes Karin Ivarsson.
16. Valberedning
Till valberedning valdes på ett år Gunnar Ekermark (sammankallande) och Bengt
Åke Persson.
17. Arvoden
Stämman beslöt att styrelseledamöterna får 250 kronor per styrelsemöte och ett
gemensamt arvode på 2000 kronor som styrelsen får dela på. Revisorerna får 300
kronor per år och alla som har uppdrag inom vägsamfälligheten får 18,50 kronor per
mil i reseersättning.
18. A) Redovisning av offerter för eventuell ny vägbeläggning
Styrelsen redogjorde för de inkomna offerterna från Skanska och Svevia. En tredje
offert från Asfaltsgruppen hade styrelsen tagit bort på grund av priset. En
mötesdeltagare tyckte att även den tredje offerten skulle beaktas.
B) Beslut angående vägbeläggning
Årsmötet beslutade enhälligt genom handuppräckning att vägen ska få ny beläggning.
C) Beslut angående typ av vägbeläggning
Styrelsen fick årsmötets förtroende att besluta om vägen ska beläggas med asfalt eller
enligt JIMT-metoden (samma som finns på Kustvägen vid Skurö). Styrelsen ska inför
detta beslut ta hjälp av sakkunniga. Styrelsens beslut ska informeras om på
anslagstavlor, Uthammars uddes hemsida och via e-post.
D) Utdebitering
Årsmötet beslutade att även nästa år, det vill säga 2017-05-01 – 2018-04-30, ha en
förhöjd avgift om 100 kr per andel, för att finansiera den nya beläggningen.

19. Övriga frågor
Inga övriga frågor
20. Plats för protokoll
Protokoll finns hos sekreteraren (Bo Petersson), på Ingemar Svenssons bod,
anslagstavlan i stugbyn och även på stugföreningens hemsida.
21. Mötet avslutades
Ingemar Svensson tackade för visat intresse och mötet avslutades.

Vid protokollet:

Justeras:
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Bo Petersson

………………………………
Gunnar Ekermark
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Eva Petersson

