UTHAMMAR UDDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

1

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Uthammar Udds
Samfällighetsförening lördagen den 12 juli 2003 i Smedjan,
Uthammar.
Närvarande medlemmar enl deltagarlista Bil. 1.

1

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

Stämmans öppnande

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

Arne Rörbecker och Per -Inge Lang valdes att justera dagens
protokoll.

Val av justeringsmän

7

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

Verksamhetsberättelse

8

Revisorernas berättelse föredrogs av Rune Arvidsson. Bil. 3.

Revisorernas berättelse

9

Enl. tillstyrkande av revisorerna beviljade stämman full ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.

Styrelsens ansvarsfrihet

10

Beslutades, att räkenskapsårets resultat avsätts till underhållsfond. (107491 kr )

Avsättn. till undreh.fond

11

Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat godkändes.
Bil.2
Föreningsavgiften är 2700 kr. De som deltar i föreningens
arbetsdagar får ett avdrag på 500 kr.

Budget

12 A De byten av vattenkopplingar som gjorts under året, har troligen
bidragit till att inga vattenläckor förekommit därefter.
Utbyte av kopplingar fortsätter under hösten.

Framställningar från
styrelsen ang verksamheten

B Höstens arbetsdagar bestäms senare.
C Gallring av föreningens skog fortsätter på samma sätt som tidigare.
D Frågan hur man går tillväga när en enskild fastighetsägare vill köpa
mark av föreningen togs upp.
Efter diskussion bestämdes att försäljning av mark skall beslutas av
stämman. Varje fall betraktas som ett enskilt fall.
13

Bengt-Åke Persson gjorde en liten sammanfattning om vad
projekt "Kustlandet innebär . Skall vi arbeta vidare med projektet?
Stämman ansåg att mera information behövdes.
Bestämdes att en beskrivning av projektet medföljer vattenräkningen i
augusti, samt att ett konkret förslag till ansökan görs klart till
nästa stämma, så att den då kan ta ställning.

Projekt "Kustlandet"

14

Båtrampen för i och upptagning av båtar skall förlängas framåt
(betongplatta) för att underlätta när bilarna körs upp.

Framsr. från medlemmar
ang. verksamheten

Badplatsen är ingen angöringsplats för båtar, men används ändå
även av båtar från föreningen.
Ev. kan skylt sättas upp och läns läggas utanför badplatsen.
15

Valberedningen föreslog oförändrat mötesarvode 200 kr per möte,
samt en höjning till 6000 kr/år att fördela inom styrelsen.
Revisorernas ersättning oförändrad 200 kr.
Stämman godkände förslaget.

Ersättning till styrelse
och revisorer

16

Till ordinarie styrelseledamöter för 2 år nyvaldes Sune Jonsson
som sekreterare och Gunnar Ekermark som ledamot.

Val av styrelseledamöter

17

Val av föreningsordförande ej aktuellt i år.

Val av föreningsordf.

18

Till styrelsesuppleanter nyvaldes Jörgen Brundin på 2 år och
Monika Hällmar på ett år.

Val av styrelsesuppleanter

19

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

Val av revisorer och
revisorsuppleant

20

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

Val av valberedning

21

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

Årstämmans protokoll

22

Ordf.Bengt-Åke Persson tackade deltagarna för visat intresse och
förklarade 2003 års stämma för avslutad.

Avslutning

Vid protokollet
…………………………
Henry Helmersson
Sekreterare
Justeras
……………………
Bengt-Åke Persson
Ordförande

……………………..
Arne Rörbecker

………………………..
Per -Inge Lang

