Oxbergs Gemensamhetsskog Samfällighetsförening
Org.nr. 88 44 00~ 73 13
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma lördagen den 24 mars 2018
i Bygården,Oxberg.
Närvarande: ll persoenl o bifogad närvarolista 9 även röstlängd.
§ l Öppnande
Sty r el~eordföranden Leif Bergma~
häls a r de närvarande välkomnao

förklarar

årsstämma~

öppnad och

§ 2 Fräga om kallelse skett i behörig ordninge
Arsstämman fast~täller att kallelse skett enlo stadgarnao
~

5 Val av ordfårande och sekreterare för stämman.

~ill
~

orarQ väljs

~ei~

Bergman,till sekr. Mats

Yrgård~

4 .l..Ja.gord.ning

.:Ue.n föreslagna dagordningen

godkänn~

av stämman.

§ 5 Val av justeringsmän

Ståmmarl valjer Ste!·an .öergman oc;n Ul.ie .Larsson,
§

6 Röstlängd

Den upprättade röstlängden fastställs av E'tamman.
~

7 Styrelsens

]·öredras

verksamhetsberät~else,resultat-och

av kaseör Ola ,.tjlumenberg och godkänns av stämman.

§ o Revisionsberättelse

Föredras av
§

':j

Dalansräkning

o~h

fråga om

a~svarsfrihet

för

styrel~en

v-0 tlamåse stämman beslutar om anevarsfriheto

Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

Inga framställningar eller motioner finneo
§ lO Ersättning till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutar att ersättning till styrelsen ~ka utgå med
oförändrat 6000 kr per år,att fördelas inom styrelsen enlG styrelsens eget besluto Ersättning till revisor ska utgå med oförändrat
250 kr per årQ Biler·s ättning enlo statlig normo Ersättning för
arbete åt föreningen oförändrat 120 kr per timme.
§ 11 Styrelsenp förslag till budget för är 2018
Stä~man

beslutar godkänna

~tyrelsens

förslago

§ 12 Val av styrelseledamöter och etyrelseordförande

På valberedningene förPlag omväljee Leif Bergman till ordförande
på två årQ Stig-Lennart Larsson omväljes till ordinarie etyr~l~e
ledamot på två åro Börje Pihlström omväljes till styrelsesuppleant
på ett åre Ola Blwmenberg,Bo Ny~tröm ech Mats Yrgård kvarstår flOm
ordinarie etyrelseledamöter till årsftfurunan 2019.
§ 13 Val av revisorer och revisoref!uppleanter

På valberedningens förslag omväljs J-0 Hårnås och nyväljs Kjell Sverre
till revisorer på ett år. Till revisorssQppleanter på ett år nyvälj s.
l!:Va Thelin-Spännar och Stig Lareson.
§ 14 Val av valberedning

Till valberedning väljer stämman Ao Folke Thelin och Stig Larssono
§ 15 Firmatecknare

Som behöriga att teckna Oxbergs Gemensamhetsskog Samfällighetsförenings firma utser årsstämman Leif Bergman 19430914~7314 och
Ola Blwmenberg 19501228-7255,var för sigo
§ 16 övriga frågor

På fråga från Ao F'olke Thelin om vad som gäller för jakträtt på
föreningens marker hänvisade styrasen till föreningens hemsidao
§ 17 Tielgivning av stämmoprotokollet

Årsstämman beslutar att det justerade protokollet ska finnas tillgängligt på föreningens hemsida och på anslagstavlan i Bygården
senast froGemo lördagen den 14 april 2018o
§18 Avslutning
Ordföranden Leif Bergman tackar de närvarande för visat intresse
och förklarar års~tämman 2018 avslutado

Jus:teras:

~~fiNk-

st e fan Bl rgman

Olle Lars s on

Bilagor: Årsbokslut. Budget 20l8o Närvarolistao

