Oxbergs Gemensamhstf:: s:Cog GamfiHlighet sforening
OrgoNr~ 884400-7313
Protokoll fort vid ordinarie arsstamma Hirdagen den 19 mars
i ~ygarden,Oxberg.,
Narvarande: 17 personer enlo bifogad narvarolista,aven roetlangdo
§ l (jppnande

Ordforanden Leif Bergman forklarar arsstamman oppnad och balsar
de narvarande valkomna ..
2 Fraga om kallelse skett i behc:lrig ordning
Arsstamman faststaller att kallelse skett enl. stadgarnao
§

§ 3 Val av ordforande och sekreterare for stamman

Till ordfo valjs Leif Hergman,till sekro Mats Yrgardo
§

4 Dagordning

Den foreslagna dagordningen godkanns av etamman.
§

5 Val av justeringsman

Stamman valjer Eva Thelin-Spannar och Harry Larssono
§ 6 Rostlangd

Den upprattade rostlangden faststalle av stamman.
§ 7 Styrelsens verksamhetsberattelse,resultat-och balansrakning ..

Foredras av kassor Ola Blumenberg

o~h

godkanns av stamman.

§ 8 Revisionsberattelse och fraga om ansvarsfrihet for styreleen
Féiredras av J-0 Hamas .. Stamman beslutar om an~arsfrihet.

§ 9 Miljocertifiering av skogen

stamman informeras i fragan av styrelsen. Stamman beslutar att
ge styrelsen mandat att bestamma i fragan.
§ 10 Ersattning till styrelsen och reviscrerna

Arsstamman beslutar att ersattning till etyreleen ska utga med
oforandrat 6000 kr per ar,att fardeles inom Btyrelsen ~nl 0 styrelsens eget besluto Ersattning ti1l revi~or ska utga med oforandrat
250 kr per aro Hilersattnin~ en1o statlig normo krsattning for
arbete at foreningen oforandrat 120 kr per timme,
§ 11 Styrelsens forslag till inkomst-och utgiftsstat for ar 2016
Stamman. beslutar godkanna styrelsens foralag.,
§ 12 Val a,v styre1se1edamoter och styrelseordforande

Pa valberedningens forslag omvaljs Leif ~ergman till ordforande
pa tva ar och Stig-Lennart Larsson till styrelseledamot pa tva aro
Horje Pihlstrom omvaljs till styrelsesuppleant pa ett aro
Ola B1umenberg,.J:H> Nyetrom och Mats Yrgard kvarstar som ordinarie
styrelseledamoter till arsstamman 2017o

§ 13 Val av revisorer Gch revieorssuppleanter

Pa valberedningens forslag omvaljs J-0 Ramas och Harry Lars~on
till revisorer pa ett ar,och Kjell Sverre och 6lle Larsson t1ll
revisorssuppleanter pa ett aro
§ 14 Val av valberedning
Stamman omvaljer Folke Ao Thelin och Stig Larsson.,
§ 15 Firmatecknare

Som behoriga att teckna Oxbergs Gemensamhetsskog Samfalligheteforenings firma utser arsstamman Leif Bergman 19430914-7314 och
Ola Blumenberg 19501228-7255 ,ve,r féir Eig.,
§ 16 Ovriga fragor
Folke Ao Thelin anholl om att under denna punkt pa dagordningen
fa inform.era om Mora. Jordagare 9 en forening med over 4000 delagare,
och i vilken manga fastigheter i Oxberg har andel. Exempel f'inns
att liknande foreningar pa annat hall avvecklate da de inte ansettf
rationellao

§

17 Delgivning av stammoprotokollet.,
A.rsstamman beslutar att det justerade protokol1et eka finnas ti11gangligt pa foreningens hemsida och pa anslagstav1an i Bygihden
senast fr.c.m., fredagen den 8 april 2016.
§ 18 Avslutning
Ordforanden Leif Bergman tackar de narvarande for visat
och fork1arar arsstamman 2016 avslutado
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Qxbergs Gemensamhetsskog Samfallighetsforening
OrgóNró 884400-7313
Protokoll
Fort vid konstituerande mote med styrelse~ i Oxbergs Gemensamhetsskog Samfallighetsforening 19o3 2016 1 Bygarden,Oxbergo

§

1 Qppnande
Ordfo Leif Bergman forkla.rar dagens konstituerande mote oppnato
§ 2 Konstituering

Styrelsen beslu.tar att t .e .m .. nas te. arestamma konsti tuera sig
enligt foljande:
Ordforande: Leif Bergman(vald av Arsste2016 till arest.2018)
Kassor: Ola Blumenberg(vald av arsst(>2015 till arssto 2017)
Sekreterare: Mate Yrgard\vald av arsEte2015 till arssto2017)
Ledamot: Bo Nystrom(vald av arssto2015 till arssto2017J
Ledamot: Stig-Lennart Larsson(vald av arssto2016 till arsst.2018)
Styrelsesuppl.Borje Pihlstrom{vald av arsst.2016 till arsst.2017J
§ 3 Befogenhet att
retrada foreningen
Styrelsen beslutar att den behorighet att teckna Oxbergs Gemensamhetsskog Samfallighetsforenings firma,eom av arsetamman 2016
getts till ordf.Leif Bergman 19430914-7314 och till kassoren
Ola Blumenberg 19501228-7255, var· for eig, e ka galla i samtl.iga
ange Ui.genhe ter 11
§

4 A.vslutning

Ordfo Leif Bergman forklarar det kenstituerande styrelsemotet
avslu.tat"
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