
UTHAMMAR UDDS  SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Uthammar Udds
Samfällighetsförening lördagen den 13 juli 2002 i Smedjan,
Uthammar.
Närvarande  medlemmar enl deltagarlista  Bil. 1.
Fullmakter Bil. 4.

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 Berit Brodin 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  för det gångna årets förvaltning.

10 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat godkändes.  Budget
Bil.2
Föreningsavgiften sänks med 300 kr till 2700 kr per fastighet.

11 Beslutades, att räkenskapsårets resultat avsätts till under-  Avsättn. till undreh.fond
hållsfond. (30424 kr )

12 A Efter förra årsmötet skickades förslag ut till medlemmarna  Framställningar från
gällande ändring av föreningens stadgar.  styrelsen ang verksam-
Stämman beslutade att de nya stadgarna införs med tillägg  heten
att gamla stadgarnas punkt 9.5, (ang. fördelning av VA-av-
gift för medlemmar som inte är anslutna) införs i de nya 
stadgarna.

B Den pågående gallringen av föreningens skogsområde
diskuterades.
Gallringen skall fortsätta, men den grupp som utsågs förra
årsmötet, skall i förväg markera  träd som skall röjas.
En fördel är givetvis om gränsande fastighetsägare är när-
varande.

C Arbetsdagar bestämdes till 2 lördagar i september.Byte av
vattenkopplingar skall då göras längs Segelvägen.

13 A Om någon företräder en fastighetsägare vid föreningsstämma,  Framsr. från medlemmar
eller styrelseuppdrag, bör fullmakt uppvisas.  ang. verksamheten

B Ris får inte läggas på parkeringsplatsen vid hamnen av en-
skilda fastighetsägare.



Används endast vid arbetsdagar när riset kan eldas upp.

C Det körs för fort inom området. Frågan diskuterades men är
svår att lösa. Skylten 30 km vid infarten gäller.
Några råd för att hastigheten skall minskas:
Tänk själv på hastigheten när du kör!
Prata med din familj och besökande!
Prata med dina hyresgäster!

D En medlem ansåg att arvodet till styrelsen skall slopas.
Andra ansåg att arvodena inte täcker det arbete ,som läggs
ner av styrelsen, utan mera skall ses som en uppskattning.
Stämman beslöt att nuvarande ersättningsformer ska gälla
även i fortsättningen.

14 Valberedningen föreslog oförändrad ersättning till styrelsen,  Ersättning till styrelse
200 kr/ sammanträde och 5000 kr att fördela efter arbetsin-  och revisorer
sats, samt att revisorernas ersättning höjs till 200 kr.
Stämman godkände valberedningens förslag.

15 Till ordinarie styrelseledamöter för 2 år omvaldes Fredrik  Val av styrelseledamöter
Bäck och Nadja Engström.

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

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

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

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

20 Beslöts att stämmoprotokollet skall skickas ut till samtliga  Årstämmans protokoll
medlemmar.( Med vattenräkningen i augusti eller via e-post.)

21 Ordf. tackade deltagarna för visat intresse och förklarade  Avslutning
2002 års stämma för avslutad.

Vid protokollet

…………………………
Henry Helmersson
Sekreterare

Justeras

……………………
Bengt-Åke Persson
Ordförande

…………………….. ………………………..
Berit Brodin Per -Inge Lang


