UTHAMMAR UDDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Uthammar Udds Samfällighetsförening
lördagen den 7 Juli 2012, kl 10.00 i Smedjan, Uthammar.
Närvarande medlemmar enligt deltagarlista,( bilaga 1).

1 Ordf. Arne Rörbecker hälsade all välkomna och
förklarade stämman för öppnad.

Stämmans öppnande

2 Styrelsens sätt att kalla till årsstämman godkändes

Kallelse

3 Förslag till dagordning godkändes.

Dagordning

4 Till ordförande för årsstämman valdes Stig Nilsson.

Val av ordförande

5 Till sekreterare för årsstämman valdes Karl-Åge
Skansberg.

Val av sekreterare

6 valdes att justera dagens protokoll, tillika rösträknare
valdes Conny Rothsten och Barbro Heyman..

Val av justeringsmän

7 Beslutades att var och en läser verksamhetsberättelse.
Inga frågor noterades, beslutades att godkänna
densamma. (Bilaga 2).

Verksamhetsberättelse

8 Revisorernas berättelse,( bilaga 3), föredrogs av Per
Gerrevall. Revisorerna tillstyrkte resultat- och
balansräkningen samt föreslog att styrelsen skall beviljas
ansvarsfrihet.

Revisorernas berättelse

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

Styrelsens ansvarsfrihet

10 Till ordförande för ett år valdes Karl-Åge Skansberg
valet gjordes med sluten omröstning eftersom att det
fanns två nominerade. 22 st var röstberättigade
Röstningen utföll enligt följande: en blank röst, 7 röster
Arne Rörbecker, 14 röster Karl-Åge Skansberg.
Till kassör, på 2 år, valdes Ann Rothsten.
Till sekreterare för ett år genomfördes ett fyllnadsval
efter Karl-Åge Skansberg. Vald blev Henry Helmersson
Till ledamot för två valdes Göran Hast.
Till ledamot för ett år fyllnadsval valdes Lars Ljungqvist
Till suppleant i styrelsen på två år valdes Gunnar
Ekemark.
Till revisor för två år genomfördes omval av Per
Gerrevall.
Till revisorsuppleant omval av Conny Rothsten, 1 år

Val av
Ordförande,kassör,sekreterare
ledamot, suppleant,
revisorsuppleant,
valberedning

Till valberedningen för ett år omvaldes Eva Petersson
samt Stig Nilsson samt nyval på Barbro Heyman. Stig
Nilsson utsågs till sammankallande.
11 Resultat för 2011/12 på kr balanseras mot tidigare
resultat och överförs till nästa räkenskapsår.

Disponering av
räkenskapsårets resultat

12 Styrelsens förslag till budget för nästa räkenskapsår,
enligt( bilaga 4), med ett nettoresultat på plus 16 300 kr
godkändes. Eftersom kassören icke var närvarande på
stämman uppdrogs åt styrelsen att redovisa
förändringarna budgetmässigt på vatten och avlopp

Budget

13 Styrelsens förslag på 400 kr resp 700 kr godkändes.

Båtplatsavgifter

14 Karl-Åge Skansberg har för styrelsens räkning förhandlat
med tidningarna OT och ON om att få tidningarna
levererade på morron. Det lyckades inte fullt ut men vi
fick 25 % rabatt på kostnaden samt att vi fick den riktiga
e-posttidningen gratis. All som har tidningarna skall
ringa kundtjänst 0480-59200 och omtala att de bor i
Uthammar. Uppgörelsen gäller även för de som bor byn.

Framställning från styrelsen
angående verksamheten

15 Efterlystes att stadgarna i föreningen skall läggas ut på
hemsidan vilket också beslutades.

Framställningar från
medlemmar angående
verksamheten

Stämma efterlyste en ekonomisk redovisning för
avverkning av träd i området. Styrelsen fick i uppdrag att
redovisa detta på lämpligt sätt.
Det framfördes synpunkter på att båtpengarna skulle gå
in i de allmänna ekonomiska hanteringen och inte
redovisas separat.
Henry Helmersson svarade för hur styrelsen tänkt i dessa
frågor. Inget beslut till förändring fattades i frågan.

16 Ersättningen till styrelsen är 200 kr/möte. Fast arvode på
10 000 fördelas av styrelsen inom styrelsen. Revisorerna
ersätts med 300 kr/person. Stämman beslutade efter
förslag från B-Å Persson att mötesersättningen skall vara
250:- i övrigt är ersättningen oförändrad.

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 Ann Rothsten överlämnade på styrelsens uppdrag gåvor
till avgående ordf. i föreningen Arne Rörbecker.
Avgående kassören Nadja Engström får sin gåva vid
annat tillfälle eftersom hon ej var närvarande. Ann
framförde också ett tack till de avgående för fina insatser
i föreningens tjänst.

Avslutning

Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och
förklarade 2012 års stämma för avslutad.

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Deltagarförteckning vid årsstämman
Verksamhetsberättelse för året 2011-05-01 - 2012-04-30
Revisorernas berättelse
Budgetförslag för året 2012-05-01 – 2013-04-30
Valsedlar
Fullmakt för Ann-Marie Hillman

Vid protokollet

_____________________________
Karl-Åge Skansberg
Sekreterare på stämman
Justeras

________________________________
Stig Nilsson
Ordförande vid dagens möte

_____________________________
Barbro Heyman

________________________________
Conny Rothsten

