Protokoll

2016-05-19

Hedevikens bysamfällighetsförening

Ordinarie årsstämma
Tid: 2016-05-19 klockan 19.00

Plats: Trosavik i Hedeviken

Medverkande: Lennart Olsson, Alvar Eriksson, Folke Bäck, Sune Halvarsson,
Uno Jonsson, Isak Kant Kristofferson och Hans Svensson

1. Fråga om behörig kallelse skett
Kallelse till årsmötet annonserades i Mitthärjebladet den 4/5.
Årsstämman beslutade att godkänna kallelsen och dagordningen.

2. Val av ordförande till årsstämman
Till ordförande för årsstämman valdes Lennart Olsson.

3. Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för årsstämman valdes Hans Svensson.

4. Val av två justeringmän
Till att justera dagens protokoll valdes Sune Halvarsson och Uno Jonsson

5. Justering av delägarförteckning
Delägarförteckning upprättades och justerades. Bilaga 1 till dagens protokoll.

6. Styrelsens och revisorernas berättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning för verksamhetsåret
2015 föredrogs. (Bilaga 2 till dagens protokoll.) Revisorernas berättelse föredrogs.
(Bilaga 3 till dagens protokoll.) 2015 års resultat är en förlust, - 10 554 kr.
Årsstämman godkände föredragningarna samt beslutade att fastställa resultat och balansräkning för 2015. Årsstämman beslutade att 2015 års resultat balanseras i ny räkning.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret 2015.

8. Framställan från styrelsen och motioner från medlemmar.
Framställan från styrelsen gällande att söka bygdemedel för ett projekt som främjar
friluftsliv och rekreation i Hedeviken samverkan med övriga föreningar. Bygdemedel
söks av Bysamfällighetsföreningen. Bl a ordna skyltning av stigar och besöksplatser,
samt utöka parkering och ränna vid kvarnen. Notera att det är viktigt att markägare
kontaktas innan skyltar m m kan sättas upp.
Årsstämman beslutar att godkänna styrelsens framställan och ge uppdra åt styrelsen att
söka bygdemedel till projektet.

9. Ersättning till styrelse och revisorer.
Årsstämman beslutade att ersättningen skall vara oförändrad. Ordförande och kassör
får 1500 kr och övriga styrelseledamöter 400 kr per år. Revisorerna ersätts med 150 kr
per år.

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt utdelnings/debiteringslängd.
Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt utdelnings/debiteringslängd föredrogs. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.

11. Val av styrelse och styrelseordförande.
Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Margareta Kristoffersson och Folke
Bäck. Till ordförande för en tid av 1 år omvaldes Hans Svensson.

12. Val av revisorer
Till revisorer för en tid av ett år valdes Börje Jonsson och Bertil Westlund, till ersättare valdes Ivar Staffansson och Ingemar Jonasson.

13. Val av valberedning
Till valberedning valdes Sune Halvarsson (sammankallande) och Uno Jonsson.

14. Övriga frågor
Sune Halvarsson informerade om projektet i Kvarnån på Sörviken.

15. Plats där årsstämmans protokoll hålls tillgängligt
Stämmoprotokollet hålls tillgängligt hos Folke Bäck om två veckor från dagens
datum.

16. Årsstämman avslutades.
Ordförande avslutade stämman.
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Bilaga 1.

Delägarförteckning och röstlängd.
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