UTHAMMAR UDDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Uthammar Udds
Samfällighetsförening lördagen den 25 juli 2009 i Smedjan, Uthammar.
Närvarande medlemmar enligt deltagarlista, bilaga 1.

1 Stig Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade
stämman öppnad.

Stämmans öppnande

2 Styrelsens sätt att kalla till årsstämman godkändes

Kallelse

3 Förslag till dagordning godkändes.

Dagordning

4 Till ordförande för årsstämman valdes Karl-Åge Skansberg.

Val av ordförande

5 Till sekreterare för årsstämman valdes Barbro Heyman.

Val av sekreterare

6 Håkon Inngjerdingen och Stig Carlsson valdes att justera
dagens protokoll, tillika rösträknare.

Val av justeringsmän

7 Arne Rörbecker valdes till ordförande för två år.

Val av ordförande

8 Bengt-Åke Persson redogjorde för verksamheten. Det
ekonomiska resultatet för verksamhetsåret blev ett underskott
på 75 137 kr att jämföra med budgeterat minus på 1 000 kr.
Han redogjorde för vinterns arbete med att försöka kartlägga
vattenläckaget och om arbetet med att korta och förändra
sträckningen av avloppsledningen. För övrigt hänvisas till
verksamhetsberättelsen som är bilaga 2.

Verksamhetsberättelse

9 Revisorernas berättelse, bilaga 4, föredrogs av Barbro
Heyman. Revisorerna tillstyrkte resultat- och balansräkningen
samt föreslog att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.

Revisorernas berättelse

10 Stämman beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna
årets förvaltning i enlighet med revisorernas berättelse.

Styrelsens ansvarsfrihet

11 Resultat för 2008/09 på minus 75 137 kr balanseras mot
tidigare resultat och överförs till nästa räkenskapsår.

Disponering av
räkenskapsårets resultat

12 Styrelsens förslag till budget, enligt bilaga 3, med ett
nettoresultat på 0 kr godkändes med nedanstående justering.
Förslaget på 100 kr i höjd förvaltningsavgift ändrades till
1 000 och blir då totalt 3 200 kr. Stämman tog ett enhälligt
beslut om detta.
Båtfonden tas bort och läggs in på nästa räkenskapsår som en
intäkt i budgeten.

Budget

13 Styrelsens förslag till sänkt båtavgift till 400 resp 700 kr
godkändes av stämman.

Båtavgifter

14 Vid samtalen som fördes angående arbete i området
framkom önskemål om att en lista sätts upp där man kan
skriva upp vad som behöver göras och där man sedan ska
notera när arbetet är gjort och av vem. Beslutades att en sådan
lista skall finnas. Styrelsen beslutar om var den placeras.
Troligen i Smedjan och eventuellt på hemsidan.
Förslaget på arbetsdagar under hösten godkändes. Det blir
den 3 och 17 oktober 2009.
På förslaget om gatubelysningen togs följande beslut:
Styrelsen fick i uppdrag att ta fram en budget. Stämman
godkände maximum 20 000 kr för 4 st.
Gemensamma aktiviteter: se punkt 15.
Vattenläckage: Styrelsen föreslog att tillsätta en grupp som
handlägger frågan, mot ersättning.
Beslut: Arbetsgrupp på 5 personer som tar hand om vattenläckageproblemet. Ersättning ska utgå, styrelsen beslutar om
beloppet.
Val av deltagare i gruppen: Göran Hast, Stig Carlsson och
Stig Nilsson samt Mats Engström och Fredrik Bäck under
förutsättning att de ställer upp. De skall tillfrågas eftersom de
inte deltog vid mötet. Då läckaget är på sommaren kan vi
troligtvis utesluta de som även använder vattnet under vintern.
Föreslogs att styrelsen kontaktar Tekniska kontoret för att
informera med tanke på kommande vattenräkning.

Framställning från
styrelsen angående
verksamheten

15 Beslut: En trivselgrupp bildas, vars uppgift blir att skapa
större gemenskap i området. Gunvor Nilsson, Ulrika
Johansson och Ann Rothsten valdes. Ann skall tillfrågas om
hon ställer upp. Förslag får gärna lämnas till gruppen.

Trivselkommitté

16 Eftersom flertalet i styrelsen är nya ska en överlämning ske
Framställningar från
från tidigare styrelsen. Det gäller t.ex. spolning och kemikalie- medlemmar angående
påfyllning (maj till aug).
verksamheten
Kommunen kontaktas angående den överblivna ”stumpen” av
avloppsslangen så att inget oförutsätt sker p.g.a. den.
Vem tar hand om hemsidan? Beslut tas av styrelsen..
17 Styrelsens ersättning på 200 kr/möte förblir oförändrat. Det
fasta arvodet höjs från 9 000 till 10 000 kr att fördelas efter
insats.
Ersättningen till revisorerna höjs med 50 kr till 300 kr/möte.

Ersättning till styrelse
och revisorer

18 Beslutades att årsstämmans protokoll görs tillgängligt på
hemsidan samt på anslagstavlorna vid Smedjan och infarten
till området. Kopior på protokollet kommer dessutom att
finnas i Smedjan.

Årsstämmans protokoll

19 Bengt-Åke Persson som i mars avgick som ordförande
avtackades med blommor.
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och
förklarade 2009 års stämma för avslutad.

Avslutning

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Deltagarförteckning vid årsstämman
Verksamhetsberättelse för året 2008-05-01 - 2009-04-30
Budgetförslag för året 2009-05-01 – 2010-04-30
Revisorernas berättelse

Vid protokollet

_____________________________
Barbro Heyman
Sekreterare på stämman
Justeras

________________________________
Karl-Åge Skansberg
Ordförande på stämman

_____________________________
Håkon Inngjerdingen

________________________________
Stig Carlsson

