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Ärli g stiimma med Utveda Samfiil lighetsförening

Sondagen den 27 apnl 2Al4

Plats Våto IKs lokaler, NYsåttra

Närvarande Cirka 50 medlemmar boende i Utveda Samf;illighstsförenrng

$r Mötets öppnande

Ordforxrden i Utveda Sam*illighetsförening" Kenneth Lundgren, öppnade möiet och hålsade de

niirvarande väksmna.

$2 Val av ordförande för stämman

Föreslogs Ulf Olsson att leda dagens mote'

Beslöts att vålia Ulf Olsson till ordföra*de på stiimman.

$3 Fråga om mötet utlYsts På rätt sått

Beslöts att godkrinna forfarandet i samband msd mötets utlysande

Godkännande av dagordning

Den i forvåg utsända dagordningen godkindes. Under övriga frågor ett par tillågg; se under punkt 19

$s Val av sekreterare frr stämman

Föreslogs Margareta Svanstrtim som sekreterare fiir stiimman.

Beslöts att vzilja Margareta svanström scm sekreterare ffir sfdmman

Yal *v två justeringsmän tillika rösträknare

Föreslogs Ingrid Fogell och Inger Mosshammar till justeringsmän tillika röstråknare.

Beslöts attväljalngnd Bagell och Inger Mosshammar till justeringsmäntillika röstr2iknare'.

$ ? Styrelsens yerksårnh€tsberättelse för 2013 {bilaga I till årsmöteshandlingarna)

Styrelseas ordforande Kenneth Lundgren redogicrde for verksamhetsberättelsen. I år lite mer utförlig

verksamhetsberåttelse med tanke på att det är mårga fastigheter som bi,tt ägare . Skog f;irdiggallrad

och ska återplantera,s. Kenreth Lundgren informerade om att det åir tfiidf;illningsförbud och att ett sa

kallat motorsågskörkort är infört: med andra ord vi kan inte bara gå ut och frilla tråd h*t so:x årelst utan

det kråvs motorsågskörkort. För -vtterligare inforrnation om motcrsågskörkort uppmarr*des vi att

googla på nåtet om detta.

När det gältrer naturstigen kommer skyltar att siittas upp vid naturstigen med information. Skadorna

efter plogning i vinter ska inspekteras inam kort. Det görs tillsammans med Viitö bygg och

represeritanter frr styrelsen.Sommaryatt*et har sattes på i samband med påskhelgen. Se i övrigt bila&tl

I

Ståmman beslöt i enlighet med den i ftrvåg utsända verksamhetsberättelsen. Se bilaga I tili

årsmöteshandlingama.



$ S Resultat- och balansräkning fdr 2S13 (bilaga 2a och 2b till årsmöteshandlingarna)

Änders Larsson redcgiorde för resultat- cch balansriikningen.

S6rnman beslöt i enlighet med förslaget till resultat- och balansriikningen. Se bilagor 2 a mh 2 b till
årsmötcs handl i n garna.

$ 9 Revisorernas beriittelse (bilaga 3 till årsmöteshandlingarna)

Christer Wannebo låiste upp revisionsberättelsen. Konstateras att revisorema inte har något att erinra.

Beslöts att godkiinna revisorernas beråitielse cch liigga denna till handlingarna. Se bilaga 3 till
årsmöteshandlingarna.

$ 10 Fråga om ånsvarsfrihet lör styrelsens ledamöter

Beslöts att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

$ 1t Inkomna ärenden och motioner från medlemmarna

Det konstat€rades att det inte kommit in några åirenden eller motioner från medlemmarna.

$12 Styrelsens förslag till underhållsåtgärder (bilaga 4 till årsmöteshandlingarna)

Kenneth Lundgten inf,ormerade om forslagen enligt bilaga 4 till årsmöteshandlingarna.

Bestöts attgodkiinna detta och lägga st5nelsens förslag till underhållsåtgiirder till handlingarna.

$ 13 Styrelsens förslag till budget och avgifter för 20t.4 (bilaga 5 till
årsmöteshandlingarna)

lnformerades om att det kostar attilgätdavitgama. Dock inga iindringar iavgiftenwörutom for viig

drir det foreslås en extta avgift pä 500 kronor detta ar.

Seimman beslöt i enlighet med farslaget.

$ 14 Styrelsens förslag debiteringslångd för 2014 (bilaga 6 till årsmöteshandlingarna)

Änders Larsson låmnade redogörelse. Informerades om atl det år viktigt att man tittår i
debiteringslängden på hur mvcket man ska bekla.

Beslöts i enlighet med stgelsens förslag, Se bilaga 6 till årsmöteshandlingarna.

$ 15 Val av orclförande för ett år

Förslag: Kerursth Lundgren föreslogs till ordförande fiÖr en tid arr ett år.

Beslöts att vålja Kennsth Lundgren till ordförande fram till och med årsstiimman 2015.

$ 16 Val av styrelseledamöter och suppleantet for 2 ät
Vaiberedningen feirestog foljande till ordinarie sfi"relseledamöter

Margareta Svanström (omva I )

Lena Vretling {omval)
Bjöm Brorsson (nyval)

Till suppleant foreslogs

Sara Golkar {nyval}

Bestöts i enlighet med ovanstående.



$17 VaI av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen filreslår Christer Wannebo (omval) som revisor frr två år enligt frrslag om åndring

till låingre valperiod for att ffi kontinuitet sanrt till rerdsorssupplearrter lnger Mosshammar (omval) och

Rune Almgren {ornval) 6r ett år fiam till och med årsstiimman år 2015.

Stiimman beslöt i enlighet med valberedningens fbrslag.

$18 Val av valberedningför 1 är
Föreslogs Lena Fallmark och Elisabeth Göransson.

Stiimman beslöt i enlighet med ovanstående.

Övriga frågor
Brygga vid Lilla ^9jdn; Förslag på trivselbrygga vid Lilla sjön: Frågan diskuterades och

fiirslagstiillaren Jan Thulin foreslogs att utreda defia vidare och komma med frrslag till stpelsen.

Styrelsen kan sedan ta upp denna fråga och fatta beslut.

Skötseln w diken och tomter: Informerades om att det dels ska se sn]'ggt ut på tomterna. Marie

Rosendahl har tagit fram normer fran andra foreningar liknande vår vad som gäller och det konstateras

attdet{inns normer som tillåter att medlemmarna genomför skötsei med mera msd en gråns av cirka 6

meter från tonrtgränsen. Medlemmama uppmanades att rådgöra med sty'relsen om man är osäker.

Observera att på vissa stiillen gfiinsar tomter mot andra marker iin samfiillighetens, samt att åven vissa

delar av samfiillighetens mark kan vara belagda med särskilda begriinsningar. Se i Owigt information

om detta som låggs ut på hemsidan.

Kommunult vatten oeh avlopp: Per Rosendahl informerade om detta. Konstat€ras att det inte hiint så

mycket. Förslag exploatering är ?02tl., Kommunsn vill att vi bildar en exploateringsgrupp som ser

över vad vi ska göra. Information om defta kommer attltigas ut kontinuerligt på hemsidan.

$21 Avslutning
Ordfiiranden för stiimman, Ulf Olsson, tackade de nårvarande ör intresset och av'slutade motet.

Ordftrande i föreningen, Kenneth Lundgren, tackade de niirvarande för visat intresse. Ett siirskilt och

vädigt speciellt tack framfordes till Bengt Norrbom. Beng Norrbom kommer att avtackas lite mer

formellt vid den traditionella stl'relsehmchen i juni.
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