
UTHAMMAR UDDS  SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Uthammar Udds
Samfällighetsförening lördagen den 14 juli 2001 i Smedjan,
Uthammar.
Närvarande  medlemmar enl deltagarlista  Bil. 1.

1 Ordförande Bengt-Åke Persson hälsade deltagarna  Stämmans öppnande
välkomna och förklarade årsstämman öppnad.

2 Styrelsens sätt att kalla till årsstämma godkändes.  Kallelse

3 Förslag till dagordning godkändes.  Dagordning

4 Till ordförande för årsstämman valdes Bengt-Åke Persson.  Val av ordf.för stämman

5 Till sekreterare för årsstämman valdes Henry Helmersson.  Val av sekr. för stämman

6 Göran Hast och Per -Inge Lang valdes att justera dagens  Val av justeringsmän
protokoll.

7 Styrelsens berättelse, som utgått till medlemmarna godkändes.  Verksamhetsberättelse
Bil. 2.

8 Revisorernas berättelse föredrogs av Rune Arvidsson. Bil. 3.  Revisorernas berättelse

9 Enl. tillstyrkande av revisorerna beviljade stämman full an-  Styrelsens ansvarsfrihet
svarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren för det gångna
årets förvaltning.

10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat godkändes.  Budget
Föreningsavgiften är oförändrad 3000 kr per fastighet.
Vattenavgiften löper nu 1/7 2001-30/6 2002.
Avgiften för båtplats är 500 kr för föreningens medlemmar
och 600 kr för utomstående.

11 Beslutades, att räkenskapsårets resultat avsätts till under-  Avsättn. till undreh.fond
hållsfond.

12 A Beslut om ändring av stadgar, enl styrelsens förslag, upp-  Framställningar från
skjuts till nästa årsmöte.Gamla stadgar, samt förslag till nya  styrelsen ang verksam-
stadgar skickas med e-post eller medföljer vattenräkningen,  heten
som skickas ut i slutet av juli.

B Förslaget att plugga oanvända vattenposter, för att förebygga
framtida läckage godkändes.

C En gallringsplan för föreningens skogsområden skall göras.
Gallring skall göras med stor varsamhet och i samråd med
gränsande fastighetsägare.För att genomföra detta utsågs



Göran Hast, Göte Johansson och Ronny Jonasson.

D Höstens arbetsdagar är 15/9 alternativt 20/10  kl 9.00

13 A Göran Hast tog upp frågan ang gångvägen till Breviken.Den  Framst. från medlemmar
blir alltid sank och svårframkommlig vid regnigt väder.Om  ang. verksamheten
kommunen ev. kan hålla med mtrl, kan föreningen iordningställa
föt gång- och cykelväg.

B Karin Ivarsson undrade om fotbollsmål får sättas upp på 
ängen, där det för övrigt tidigare funnits sådana.
Stämman godkände detta.

14 Valberedningen föreslog höjd ersättning från 175 kr till  Ersättning till styrelse
200 kr/ sammanträde för styrelsen, samt oförändrat 5000 kr  och revisorer
att fördela efter arbetsinsats.Revisorernas ersättning 175 kr.
Stämman godkände valberedningens förslag.

15 Till ordinarie styrelseledamöter för 2 år omvaldes Henry  Val av styrelseledamöter
Helmersson och Stig Sjögren.
Kvar i styrelsen ytterligare ett år är Bengt-Åke Persson,
Nadja Engström och Fredrik Bäck.

16 Till föreningens ordförande, för ett år omvaldes Bengt-Åke  Val av föreningsordf.
Persson.

17 Till styrelsesuppleanter för ett år omvaldes Gunnar Ekermark  Val av styrelsesupple-
och nyvaldes Sune Jonsson.  anter

18 Till revisorer för ett år omvaldes Rune Arvidsson och nyvaldes  Val av revisorer och
Berit Brodin.  revisorsuppleant
Till revisorsuppleant omvaldes Karin Ivarsson.

19 Till valberedning för ett år omvaldes Karl Åge Skansberg,  Val av valberedning
Göran Hast och Jan Hemmingsson.

20 Beslöts att stämmoprotokollet skall skickas ut till samtliga  Årstämmans protokoll
medlemmar.

21 Ordf. tackade deltagarna för visat intresse och förklarade  Avslutning
2001 års stämma för avslutad, varefter kaffe serverades.
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