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UPPSÄLJE-RUTANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Art Protokoll från Arsmöte för Uppsälje-Rutåns Samfällighetsförening

Tid Lördag 17 maj 2014

Plats Bystugan i Uppsälje

§ 1 Val av ordförande för stämman
Till ordförande valdes Erik Wik.

§2 Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare valdes Kerstin Bruhagen.

§3 Val av två justeringsmän
Till justeringsmän valdes Barbro Andersson och Kajsa Olsson

§4 Godkännande av kallelsen
Arsmötet godkände kallelsen.

§5 Styrelsens och revisorernas berättelse
Under året har diken rensats inom samfällighetens område. Dikningen
har bekostats av de fastigheter som gränsat till dikena i relation till
fastighetens längd längs diket. Samfätlighetsföreningen har betalat
entreprenören och därefter fakturerat fastighetsägarna.
Tillvägagångssättet har fungerat bra och pengarna har betalats tillbaka
till föreningen som planerat.

Arets resultat är +3595,23 kr se bifogade resultat och balansräkning.
Arsmötet diskuterade huruvida samfällighetens behållning skall sitta kvar
på KF:s sparkassa, med anledning av att sparkassan ej omfattas av
bankgarantin. Mötet beslöt att ge kassören i uppgift att undersöka
alternativa placeringsmöjligheter.

Arsmötet godkände med denna kommentar styrelsen och revisorernas
berättelser.

§6 Ansvarsfrihet för styrelsen
Arsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
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§7 Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
Inga framställningar eller motioner fanns att behandla.

§8 Ersättning till styrelsen och revisorerna
Beslöt att som tidigare utbetala en ersättning till kassören på 300 kr

§9 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd.
Följande aktiviteter planeras under verksamhetsåret 2014:
>- Bankgirot kommer att sägas upp så snart alla inbetalningar från

dikesprojektet kommit in.
>- Slåtter av badplatsen kommer att ske under sommaren.

§10 Val av styrelse och styrelseordförande för verksamhetsåret 2014.
Följande val gjordes av årsmötet
>- Ordförande: Kerstin Bruhagen (nyval) 1 år
>- Ledamot: Lennart Castenhag (omval) 2 år
>- Ledamot: Laila Halvars 1 år kvar av mandattid
>- Ledamot: Sten-Börje Eriksson 1 år kvar av mandattid
>- Suppleant: Kajsa Olsson (omval) 1 år
>- Suppleant: Barbro Andersson (omval) 1 år

,.. Valberedning: Ingvar Bergström (sammankallande)
Lars Albinsson

§11 Val av revisorer
Följande val gjordes av årsmötet
Kristina Heeds (omval)
Kenneth Halvars (omval)

1 år
1 år

§12 Övriga frågor
Fråga har inkommit om föreningen kan bidra till att iordningsställa de
allmänna anslagstavlor som finns utplacerade vid Gamla Konsum och
där Jakobäs. Stativen är i bra skick, men själva panelen behöver ses
över och åtgärdas.
Arsmötet beslöt att ge Lars-Erik Samuelsson i uppdrag att se över
anslagstavlorna och ta beslut om de åtgärder som skall bekostas av
föreningen.
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§13 Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
Beslöts att stämmoprotokollet skall hållas tillgängligt hos ordföranden.

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade Arsmötet avslutat.

Vid protokollet
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Närvarolista:
Barbro Andersson
Kerstin Bruhagen
Rolf Emilsson
Sten-Börje Eriksson
Liss Gösta Johansson
Kajsa Olsson
Lars-Erik Samuelsson
Erik Wik
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