UTHAMMAR UDDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Uthammar Udds
Samhällighetsförening lördagen den 10 juli 2004 i Smedjan, Uthammar.
Närvarande medlemmar enligt deltagarlista, bilaga 1.

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

Stämmans öppnande

2 Styrelsens sätt att kalla till årsstämman godkändes

Kallelse

3 Förslag till dagordning godkändes.

Dagordning

4 Till ordförande för årsstämman valdes Bengt-Åke Persson.

Val av ordförande

5 Till sekreterare för årsstämman valdes Sune Jonsson.

Val av sekreterare

6 Arne Rörbecker och Lillemor Lilliehorn valdes att justera
dagens protokoll.

Val av justeringsmän

7 Styrelsens berättelse enligt bilaga 2 godkändes.

Verksamhetsberättelse

8 Revisorernas berättelse enligt bilaga 3 föredrogs av Rune
Arvidsson. Revisorerna tillstyrkte resultat- och
balansräkningen samt föreslog att styrelsen skall beviljas
ansvarsfrihet.

Revisorernas berättelse

9 Stämman beviljande styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna
årets förvaltning i enlighet med revisorernas berättelse.

Styrelsens ansvarsfrihet

10 Beslutades att räkenskapsårets resultat avsätts till
underhållsfond.

Avsättning till
underhålls och
förnyelsefond

11 Styrelsens förslag till budget enligt bilaga 4 med ett
nettoresultat på 26 000 kr godkändes.
Föreningsavgiften sänks med 500 kr till 2200 kr. Detta
fördelas enligt följande.
Vägavgiften blir 500 kr för alla.
Avgiften för avloppet blir 600 kr.
Avgiften för vatten blir 1100 kr.

Budget

Den som deltar i föreningens arbetsdagar får ett avdrag på 500
kr.
Beslutades att båtavgiften ligger kvar på 500 kr.

12 Vid avläsning av vattenmätaren i Figeholm visade denna en
förbrukning på 3056 m3 mot 3061 m3 på vår egen i
pumphuset. Vid summering av alla fastigheters vattenmätare
saknas 412 m3 som vi inte får betalt för. För att försöka
komma tillrätta med detta togs beslut att börja byta de äldsta
mätarna och sedan fortsätta med övriga under en 5-års period.
Bytet sker under arbetsdagar.

Framställningar från
styrelsen ang.
verksamheten

13 Bengt-Åke presenterade 2 alternativ för att restaurera den del
av kajen som gränsar mot Lilliehorns tomt. Kostnaden för
båda alternativen uppskattas till 250 000 kr. Stämman
beslutade att återställa kajen så nära ursprungligt skick som
möjligt och uppdrar åt styrelsen att starta etapp 1.

Projekt Kustlandet

Som etapp 2 restaureras den del av kajen som är närmast
bryggorna för ca 250 000 kr. Beslut om detta tas på nästa
årsstämma.
För att finansiera etapp 1 sätter föreningen 100 000 kr kontant
samt 25 000 kr i eget arbete. Resterande 125 000 kr sökes från
Kustlandet som EU-bidrag. Styrelsen kommer att undersöka
möjligheten att hitta sponsorer för att få ner den delen som
föreningen skall betala kontant.
Beslutades att styrelsen tillsätter en grupp på 4-5 personer,
varav ca hälften ej skall ingå i styrelsen, att handlägga frågan.
14 Karin Ivarsson: Vill att vi skall värna om badplatsen. Hade
synpunkter på den uthuggning som gjorts vilket skapar en
”vindtunnel” upp från badplatsen. Eftersom badplatsen och
skogen där trädfällningen skett är på kommunens mark har
styrelsen ingen möjlighet att påverka detta. Bryggan kommer
att återställas till nästa sommar.
Rune Arvidsson: Vill fälla en björk som står strax utanför
tomten. Stämman hade inget att erinra mot detta.
Jan-Erik Borg: Förslag att köpa in plaststolar och bord till
smedjan. Styrelsen fick i uppdrag att köpa in lämpligt
möblemang som gärna går i stil med Smedjan.
Karl-Åge Skansberg: Förslag att grusa stigen som ansluter vid
badplatsen. Beslutades att detta genomförs under en arbetsdag
i höst.

Framställningar från
medlemmar angående
verksamheten

15 Styrelsens ersättning på 200 kr/möte och 6000 kr att fördela
efter insats förblir oförändrat. De 6000 kronorna fördelades
förra året enligt följande:
Bengt-Åke Persson, Nadja Engström och Fredrik Bäck fick
1500 kr vardera. Sune Jonsson fick 750 kr och så fick Bengt
Järlefalk 750 kr för sitt arbete med båtplatserna.

Ersättning till styrelse
och revisorer

Ersättningen till revisorerna höjs från 200 till 250 kr.
16 Omval av Nadja Engström som kassör och Fredrik Bäck som
ledamot på 2 år

Val av styrelseledamöter

17 Omval av Bengt-Åke Persson på 2 år.

Val av föreningsordförande

18 Nyval av Ann Rothsten som styrelsesuppleant på 2 år.

Val av styrelsesuppleant

19 Omval av Rune Arvidsson och Berit Brodin som revisorer
samt omval av Karin Arvidsson som revisorsuppleant.

Val av revisorer och
revisorsuppleant

20 Omval av Karl-Åke Skansberg, Göran Hast och Jan
Hemmingsson med Karl-Åge som sammanhållande.

Val av valberedning

21 Beslutades att årsstämmans protokoll görs tillgängligt via epost samt på anslagstavlorna vid Smedjan och infarten till
området.

Årsstämmans protokoll

22 Ordförande Bengt-Åke Persson tackade deltagarna för visat
intresse och förklarade 2004 års stämma för avslutad.

Avslutning

Vid protokollet
…………………………
Sune Jonsson
Sekreterare
Justeras
…………………………
Bengt-Åke Persson
Ordförande

…………………………
Arne Rörbecker

…………………………
Lillemor Lilliehorn

