
Protokoll
Art Årlig sttimmamed Utveda Samfälighetsforening

Datum Söndagen den26 april2015

Plats Våtö IKs lokaler. Nvsåiftra

Närvarande cirka 50 medlemmar boende i ufveda Samfiillighetsfiirening

$ 1 Mötets öppnande
Ordforanden i Utveda Samfiillighetsförening, Kenneth Lundgren, öppnade mötet och hiilsade de
niiruarande viilkomna. Kenneth Lrurdgren berättade att det var rekordmanga på gårdagens stiiddag.

$ 2 Val av ordfiirande fiir stämman
Föreslogs KennEth Kronberg att leda dagens möte.
Beslöts att våilja Kenneth Kronberg ti1l ordforande på ståimman.

$ 3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Beslöts att godkiinna forfarandet i samband med mötets utlysande

$ 4 Godkiinnande av dagordning
Den i forviig utsända dagordningen godkändes. Under öwiga *agor ett par tilliigg; se under punkt 19.
Beslöts att godkiima forfarandet med utsiindande av dagordning.

$ 5 VaI av sekreterare fiir stämman
Föreslogs Margareta Svanström som sekreterare for stiimman.
Beslöts aft välja Margareta svanström sorn sekreterare for stiimman.

$ 6 VaI av fvå justeringsmän tillika rösträknare
Föreslogs hgnd Bogell och Inger Mosshammm som justeringspersoner tillika röstriiknare.
Beslöts attvi*ja Ingrid Bogell och Inger Mosshammar till justeringspersoner tillika rösträknare..

$ 7 ' Sfyrelsens verksamhetsberättelse fiir 2014 (bilaga I till årsmöteshandtingarna)
Ordforanden i foreningen, Kenneth Lundgren, redogjorde for styrelsens verksarnhetsberåttelse i
enlighet med bilaga 1 till årsmöteshandlingarna. Niir det giillde vägsektionen kom fraga om åtgiird på
väg och vägansvarig Lena Vretling informerade om att defta iir beställt och kommer aft åtgiirdas inom
kort.

Stiimman beslöt att godkiinna verksamhetsberåttelsen.

$ s Resultat- och balansräkning fiir 2014 (bilaga 2a och 2b till årsmöfeshandlingarna)
Anders Lmsson redogjorde for resultat- och balansrtikningen.
Stiimman beslöt i enlighet med forslaget till resultat- och balansräkningen. Se bilagor 2 a och 2 b till
årsmöte shandlingarna.

$ 9 Revisorernas beräftelse (bilaga 3 till årsmöteshandlingarna)
Christer Warmebo läste upp revisionsberättelsen. Konstateras att reyisorsmas inte har något att ednra.
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Beslöts att godkänna revisorernas berättelse cch lägga denna till handlingarna. Se bilaga 3 till
årsmötes handlingarna.

S f0 Fråga om ansvarsfrihet fiir styrelsens ledamöter
Beslöts enhälligt att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir verksamhetsaret 2014.

$ 11 Inkomna ärenden och motioner från medlemmarna
Det konstaterades att det inte kommit in några ärenden eller motioner från medlemmarna.

$12 Styrelsens fiirslag till underhållsåtgärder (bilaga 4 till årsmöteshandlingarna)
Kenneth Lundgren informerade om forslagen enligt bilaga 4 till årsmöteshandlingarna.

Noteras att planering sker ftir nybeläggning av vägen mellan kyrkan och anslagstavlan. För detta har

styrelsen räknat med en extra avgift om 500 kronor även i arets budget.
Föreslås fiir övrigt ofijrändrade avgifter ftir nästkommande år och atf rabatl st?iddag tas bort.

Beslöts att godkänna detta och lägga styrelsens ftirslag till underhållsåtgärder till handlingarna.

$ 13 Styrelsens fiirslag till budget och avgifter fiir 2015 (bitaga 5 till
årsmötesha ndlingarna)

Kassören Anders Larsson redogjorde ör budget och avgifter fiir 2015. Underskottet pä286 720

konor tas från balanserade medel och fonder.

Stiimman beslöt i enlighet med ftirslaget.

$ 14 Styrelsens fiirslag debiteringslängd fiör 2015 (bilaga 6 till årsmöteshandlingarna)
Anders Larsson lämnade redogörelse. Informerades om att det är viktigt att man tittar i
debiteringslängden på hur mycket man ska betala. Betonades också vikten av att meddela

fastighetsbeteckning när man betalar fakturan.

Beslöts i enlighet med styrelsens ftirslag, Se bilaga 6 till årsmöteshandlingarna.

$ 15 Val av ordfiirande fiir ett år
Förslag: Lena Vretling ft)reslogs till ordftirande for en tid av ett år.

Beslöts attvälja Lena Vretling till ordörande fram till och med årsstiimman20l6.

S 16 Val av styrelseledamöter och suppleanter fiir 2 år
Margareta Svanström papekade innan själva valen att i den utsända ftiredragningslistan står att det är
val av styrelseledamöter. Ärsmötet beslöt i enlighet med Margareta Svansfröms fiirslag att det ska stå

styrelseledamöter och suppleanter.

Valberedningen öreslog foljande till ordinarie styrelseledamöter

Thomas Wämundson (nyval)
Peder Sjögren (nyval)
Anna Drys6n (nyval)
Egbertus (Bert) Antonius Odjik (nyval)

Sittande fram till 20i6
Margareta Svanström

Björn Brorson
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Till suppleanter fbreslogs
Tomas Andersson (omval)
Fredrik Nyman (omval)
Marie Elgdrus-Rosendahl (omval, ayval som suppleant)

Beslöts i enlighet med ovanstående.

$17 Val av revisorer och revisorssuppleanter fiir 2 år
valberedningen öreslår ulf orsson (omval) som revisor for tuå år.
christer wannebo iir vald som revisor &am till årsstiimman 2016.
Till revisorssuppleanter foreslogs Inger Mosshafirmar och Rune Almgren for ett år, till och med 2016.
Stiimman beslöt i enlighet med valberedningens fiirslag.

$18 Val av valberedning fiir I år
Föreslogs Lena Fallmark och Elisabeth Göransson.
Stiimman beslöt i enlighet med ovanstående.

$re Övriga frågor
Skyltar på gångstigar i området:Marie Elgdrus informerade om de skyltar som satts upp på
gangstigar i området. Marie Elgdrus-Rosendahl tar gåirna emot örslag på var skyltarna ska sitta. I så
fall ska kontakt tas med Marie Elgdrus-Rosendahl.
Grannsamverkan'. Margareta Svanström (ansvarig Granasamverkan) informerade om polisens besök
hos oss vid ståiddagen samt att vi uppmanas att vara uppmiirksamma om vi ser något som verkar
awikande' Margareta Svanström informerade vidare om att det varit relatit lugnt i området och att vi
också {är beröm av polisen for vårt arbete.
Förslag kom att sätta upp någon form av belysning vid infarten. Denna &åga far styrelsen ta tag i.
Gupp på sti€kv(ig En medlem tog upp ftagan om att sätta upp gupp på en stickväg lor att örhindra
hoga hastigheter. Även denna fråga fick styrelsen i uppdrag att utreda.

$21 Avslutning
ordforanden for ståimman, Kenneth Kronberg, tackade de niirvarande ftir inftesset och avslutade
mötet' Ordforanden i foreningen, Kenneth Lundgren, tackade de niirvarande for visat intresse.
Mer formell avtackning av avgående styrelseledamöter kommer att ägarum den 6 juni 2015.

För anteckningarna
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