UTHAMMARVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET 2017-07-08
1. Årsmötets öppnande
Årsmötet öppnades av Stig Karlsson 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 Munter.
6. Val av justeringsmän
Till justeringsmän valdes Bengt-Åke Persson och Gunnar Ekermark.
7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse
Bo Munter 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
Mötet beslutade att fortsätta med 100 kr per andel.
11. Val av ordförande
Stig Karlsson valdes till ordförande på ett år.
12. Val av styrelseledamot
Bo Munter och Ingemar Svensson omvaldes som styrelseledamöter på två år.
13. Val av styrelsesuppleanter
Till suppleanter på ett år valdes Jan-Erik Borg och Elisabeth Ekermark.
14. Val av revisorer
Till revisorer 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 3000 kronor som styrelsen får dela på. Revisorerna får 300
kronor per år och person. Alla som har uppdrag inom vägsamfälligheten får 18,50
kronor per mil i reseersättning.

18. Övriga frågor
Vägsamfälligheten fick beröm för vägen och att vi nästan hade hållit budget.
19. Plats för protokoll
Protokoll finns hos sekreteraren (Bo Munter), på Ingemar Svenssons bod,
anslagstavlan i stugbyn och även på stugföreningens hemsida.
20. Mötet avslutades
Ingemar Svensson tackade för visat intresse och mötet avslutades.

Vid protokollet:
…………………………
Bo Munter

Justeras:
……………………………… ……………………………
Gunnar Ekermark
Bengt Åke Persson

