
 UTHAMMAR UDDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 
 

Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Uthammar Udds Samfällighetsförening lördagen 

den 9 juli 2011, kl 10.00 i Smedjan, Uthammar. 

 

Närvarande medlemmar enligt deltagarlista, bilaga 1. 

 

 

1 Ordförande Arne Rörbecker hälsade välkommen och 

förklarade årets stämma öppnad. 

Stämmans öppnande 

   

2 Styrelsens sätt att kalla till årsstämman godkändes. Kallelse 

   

3 Förslag till dagordning godkändes. Dagordning 

   

4 Till ordförande för årsstämman valdes Arne Rörbecker. Val av ordförande 

   

5 Till sekreterare för årsstämman valdes Barbro Heyman. Val av sekreterare 

   

6 Conny Rothsten och Göran Hast valdes att justera dagens 

protokoll, tillika rösträknare. 

Val av justeringsmän 

   

7 Beslutades att var och en läser verksamhetsberättelsen. Inga 

frågor noterades. 

Verksamhetsberättelse 

Bil. 2 

   

8 Revisorernas berättelse, bilaga 4, föredrogs av Per Gerrevall. 

Revisorerna tillstyrkte resultat- och balansräkningen samt 

föreslog att styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet. 

Revisorernas berättelse 

Bil. 4 

   

9 Stämman beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna 

årets förvaltning i enlighet med revisorernas berättelse. 

Styrelsens ansvarsfrihet 

   

10 

 

11 

Till ordförande för 1 år, i stället för 2 år enl dagordningen, 

omvaldes Arne Rörbecker. 

Till sekreterare för 2 år valdes Karl-Åge Skansberg. 

Till ledamot för 2 år omvaldes Ann Rotsten. 

Till suppleant för 2 år omvaldes Bengt Järlefalk. 

Till revisor för 2 år omvaldes Tomas Strömberg. 

Till revisorsuppleant omvaldes av Conny Rothsten för 1 år. 

Valberedningen omvaldes. Jan-Erik Borg som är samman- 

kallande, Eva Petersson samt Stig Nilsson. 

Val av ordförande  

 

Val av sekreterare, 

ledamot,  

suppleant, 

revisor, 

revisorsuppleant, 

valberedning 

 

   

12 Resultat för 2010/11 på minus 50 914 kr balanseras mot 

tidigare resultat och överförs till nästa räkenskapsår. Nadja 

gjorde en redovisning av resultatet.  

Disponering av 

räkenskapsårets resultat 

   

13 Styrelsens förslag till budget för nästa räkenskapsår, enligt 

bilaga 3, med ett nettoresultat på plus 19 700 kr godkändes. 

Förvaltningsavgiften på 3 200 kr kvarstår. 

Budget, bil. 3 

   



14 Styrelsens förslag på bibehållen båtplatsavgift på 400 kr resp  

700 kr godkändes. 

Båtplatsavgifter 

15 Kopplingarna i vattnet ska markeras av dykare och senare 

bytas ut av några i föreningen, i förebyggande syfte. 

Det finns fortfarande ett litet droppläckage på Riggvägen. 

Arbete pågår med att lokalisera den läckan. Förslag fanns på 

att byta ut kopplingarna på Riggvägen som inte redan är 

utbytta. 

Obs! att de nya kopplingarna stängs av/på genom att endast 

vrida ¼ varv. 

 

Påpekades att eventuella önskemål om trädfällning eller 

röjning av sly måste skriftligen begäras av styrelsen. 

 

Frivilliga arbeten inom området ska också meddelas styrelsen. 

 

Förslaget på arbetsdagar under hösten godkändes. De blir  

den lö 1 oktober och lö 15 oktober 2011. 

Framställning från 

styrelsen angående 

verksamheten 

   

16 Bengt-Åke frågade om hur arbetet med vattenläckaget har 

varit. Arne informerade om gångna årets händelser och om 

kommande projekt vad gäller vattnet, samt att kommunen inte 

kommer att justera kravet på full betalning för vattnet, trots att 

en stor del inte belastat avloppet. 

Eftersom Arne ensam har skött de nattliga kontrollerna av 

vattenmätarna i Figeholm och pumphuset i Uthammar 

föreslog Stig N. att ett joursystem skulle upprättas. Arne 

tackade nej till erbjudandet tills vidare. 

Bengt-Åke tackade styrelsen för arbetet under året, bl.a. för 

allt arbete med vattnet. 

Framställningar från 

medlemmar angående 

verksamheten 

   

17 Ersättningen till styrelsen är 200 kr/möte. Fast arvode på 

10 000 fördelas av styrelsen inom styrelsen. Revisorerna 

ersätts med 300 kr/person. Det förblir oförändrat. 

Ersättning till styrelse 

och revisorer 

   

18 Beslutades att som tidigare 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 Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och tackade 

samtidigt av Barbro som avgår som sekreterare och förklarade 

2011 års stämma för avslutad. 

Avslutning 

 

 


