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Oxbergs Bys Samfällighetsförening. Org.nr: 716412-9798. 

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i Bygården Oxberg 2012-04-03. 

Närvarande: Folke Thelin, Harry Larsson, Stig Larsson, Marianne Andersson, 
Tage Olsson, Stig Lennart Larsson, Karin Dalman, Olle Lekander, Lena Tomlen, 
Tommy Tomlen, Ola Blumenberg och Bo Nyström. 

§ l. 
Till mötesordförande valdes Tage Olsson, sekreterare Bo Nyström. 
§ 2. 
Att jämte ordf. justera dagens protokoll valdes Stig Lennart Larsson och Stig 
Larsson. 
§ 3. 
Kallelse till mötet har skett i laga ordning. 
§ 4. 
Dagordningen godkändes av mötet. 
§ 5. 
Efter diverse klargörande om bron över Gutbäcken och rastplatser vid Oxbergssjön 
godkändes förvaltningsberättelsen för år 2011. 
Resultatrapport och balansrapport redogjordes av ordf. Tage Olsson och Ola 
Blumenberg föredrog revisionsberättelsen. 
§ 6. 
Mötet beviljade i enlighet med revisorerna full ansvarsfrihet för styrelsen 
räkenskapsåret 2011. 
§ 7. 
Inga framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar fanns ej. 
§ 8. ' 
Ersättning för ordinarie styrelsemedlemmar , suppleanter och revisorer skall 
fortsatt vara 200 kronor per möte. Övrigt arbete betalas med 120 kronor per timme 
plus sociala avgifter. 
§ 9. 
Efter genomgång av den föreslagna budgeten antog mötet denna. 
§ 10. 
V al av styrelse och styrelseordförande. 
Till ordförande fanns två förslag. Dels valberedningens förslag Tage Olsson samt 
Max Blumenberg på förslag av Stig Larsson. Stig Larsson meddelade att han fått 
Max Blumenbergs löfte att tillträda som ev.ordförande. 
Efter omröstning med lika många röster för vardera Tage O. och Max B. avsade 
Tage O. sig som fortsatt ordf. i Bysamfålligheten och Max B. valdes till ny ordf. i 
ett år. 
Till övriga ordinarie styrelseledamöter valdes Lena Tomlen, Kjell Sverre, Olle 
Lekander och Bo Nyström alla på ett år. 
Till suppleanter valdes Stig Lennart Larsson, Folke Thelin och Stig Larsson alla på. 
ett år. 
§ 11. 
LeifBergman och Harry Larsson valdes till revisorer i ett år, och till suppleanter 
valdes Bengt Holgersson och Stefan Bergman. 
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§ 12. 
Styrelsen fick i uppdrag att tillsätta en ny valberedning. 
§ 13. 
Övriga frågor. 
Stig Larsson tog upp frågan om skötseln av rastplatsen vid Ladutimmemäs. 
Mötet enades om att detta ingår inte Bysamfållighetens åtaganden och tipsade Stig 
Larsson att tala med Oxbergs Byalag som tagit över ansvaret för de övriga 
rastplatserna. 
§ 14. 
Mötesprotokollet skall redovisas på Oxbergs Hemsida h på anslagstavla i (7::: Oxberg. 
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Stig Lennart Larsson justman ~~~sson justman 


