
Oxbergs Gemensamhet�skog Samfällighetsförening 
Org.nr. 88 44 00- 73 13 
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 25 mar� 2017 
i Bygården,Oxberg. 
Närvarande: 15 pers. enl. bifogad närvarolista9även röstlängd. 

§ l Öppnande 

styrelseordföranden Leif Bergman förklarar årsstämman öppnad och 
hälsar de närvarande välkomna. 

§ 2 Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Årsstämman fastställer att kallelse skett enl. stadgarna 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för stämman 

Till ordfo väljs Leif Bergman,till skkr. Mats Yrgårdo 

§ 4 Dagordning 
Den föreslagna dagordningen godkänns av stämmans 

§ 5 Val av justeringsmän 
stämman väljer Leif Lekander och Kjell Sverre. 

§ 6 Röstlängd 
Tien upprättade röstlängden fastställs av etämmano 

§ 7 styrelsens verksamhetsberättel�e,reeultat-och balan�räkning 

Föredras av kassör Ola Blumenberg och godkänns av stämman. 

§ 8 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för �tyrelsen 
Föredras av J-0 Håmås. stämman beslutar om ansvarefriheto 

§ 9 Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar 

Inga framställningar eller motioner finneo 

§ 10 Ersättning till styrelsen och revisorerna 
Årsstämman beslutar att er�ättning till styrelsen ska utgå med 
oförändrat 6000 kr per år,att fördela� inom styrelsen enlo styrel
sens eget beslut. Ersättning till revisor ska utgå med oförändrat 
250 kr per år. Bilersättning enl. statlig normo Ersättning för 
arbete åt föreningen oförändrat 120 kr per timme. 

§ ll styrelsens förslag till budget för år 2017 
stämman beslutar godkänna styrelsen� förslago 

§ 12 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 

P å valberedningene förslag omvälje� Ola Blumenberg,Bo Nyström och 
Mat� Yrgå!d.till ordinarie styreleeledamöter på två åro Börje Pihl
stram omval Jes t�ll �relsesuppleant på ett åroLeif Bergman kvarstår som ordf. t1ll årsstämm�� 2ol9o Stig-Lennart Larsson kvarstår 
som ordinarie styreleeledamot till årsstämman 2018. 



§ 13 Val av revisorer och revi�orssuppleanter 

På valberedningens förelag omväljs J-0 Hårnås och H arry Larssen till 
re vi sorer på ett år,och Kjell Sverre och Olle LaresGn till reTisor�
suppleanter på ett år. 

§ 14 Val av valberedning 

Till valberedning väljer stämman Folke Ao Thelin,Stig Larsson 6ch 
Örjan Stef§nsson. 

§ 15 Firmatecknare 

Som behöriga att teckna Oxbergs Gemensamhetssk g Samfällighets
förenings firma utser årsstämman Leif Bergman 19430914-7314 och 
Ola Blumenberg l9501228-7255,var för eigo 

§ 16 Övriga frågor 

styrelsens ordförande Leif Bergman informerar stämman om att styrelsen 
beslutat avvakta i certifieringsfrågan då kostnaden bedömt s s m för 

hög. Ingen kritik mot detta frmfördes från stämmano 
På fråga från Stig Larsson informerade styrelsen att föreningen har 
ca 25 jakträtter på sin mark o Förra året såldes 15 �tQ 

§ 17 Delgivning av stämmaprotokollet 

Årsstämman beslutar att det justerade protokollet �ka finnas till
gängligt på föreningens hemsida och på anslagstavlan i Bygården 
senast fr.eomo fredagen den 14 april 20l7o 

§ 18 Avelutning 

Ordföranden Leif Bergman tackar de närvarande för visat intresse 
och förklarar årsstämman 2017 avslutado 

Pk:{J�vp,�{lv 
� 
Kjell Sver 

Bilagor: Årsbokslut. �udget 2017. Närvar0li�ta. 



CJ y o c-y .J j� e-?n-au � � �e. hu� ��1 y:.X./& h AJ ;fc...;_rlvt .• 

' C> 

;::.�(i" (/ (l' -c /��J l { _/r}' r-J� .S'Ä �n-r 7 �C> / ')< 

-?<) i t' l 

/'; <-) /'-yv .11'� 
. '""- ·;,7 ///{�.J ..-?-t Cc /'1-

_,....- -. -
1/. )-att-t� /1-1&/..tll/ 
o� AL..:_rn-t!-� �·(7; 
/Y0 rJ' }Y:� q� B' 

/Je�� ;J/.4_/j�� 

de u n,t//-. ;D�a..-vf-.l·az-L 

L av� c� uj-tvL4' � �� ; 

Jcv,., ... DloA J-k"t1 �) 
�w7,ue?Z ,/?-/1te �-� �r-'-t_ 

eJ� -/e t-7 �et v/ /C �v-t:i :Y7-f... 
./ 

� .81vl�-
� C2-/T �,da---_/ d o-e 

/. 
- / ' U� �C�Z/-ry 

�-e_ /� vs C-iÅ Q 
�--��--��--

!9f3.' l 
\].? :/7� ./ 
/' -7.:5---'/' 

//@.'/ ;,< /- ( 

q): l 

9 �.') 


