Oxbergf' GemenE"amhetspkog Samfällighetsförening
Org. nr. 88 44 00 - 73 13
Protokoll fört vid ordinarie år~etämma eöndagen den 31 mare 2019
i Bygärden,Oxberg.
Närvarande: 11 per~. enlo bifogad närvaroli~ta,även rö!"tlängd"
§ 1 Öppnande
Styrel~eordföranden Leif Bergman förklarar åreetämman öppnad och
hälsar de närvarande välkomna.o

§ 2 Fråga om

kallel~e

År~Ftämman faet~täller

~kett

i behörig ordning

att kallelpe pkett enligt Ptadgarna.
~tämman

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för
Till ordförande välje Leif Bergman,till

sekreterar~

Matp Y rgård.

§ 4 Dagordning

Den föreelagna dagordningen godkänne av stämman.
§ 5 Val av jupteringsmän

Stämman väljer Jan-Erik Hården och Börje Pihletröm.
§ 6 RöFtlängd

Den upprättade röstlängden faFtetällF av

~t~m~an.

§ 7 Styrelsenf:" verkeamhetsberättelFe, repul tat-och balansräl<..ning

Föredrae av kaFi?Ör Ola Blumenberg och godkänns av etämman ..
§ 8 Revisionsberättelee och fråga om anFvarpfrihet för Ptyrelsen

Föredras av Kjell Sverre. Ptämman beplutar om anPvarpfrihet.
§ 9 Frametällningar från etyrelFen och motioner från :medlemmar

Inga framf!tällningar eller motioner finnr:.
§ 10 Ersättning till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutar att ereättning till etyrelsen ska utgå m~d
oförändrat 6000 kr per år,att fördelap inom styrelsen enio stvr~l
senp eget beslut. Ersättning till r~vieor Bka utgå med oförän~rat
250 kr per år. Bilersättning enlo statlig norm. Ersättning för
arbete åt föreningen höjF till 150 kr per tim..rne"
§ 11 styreleenp förelag till budget för är 2019

Stämman beslutar

godk~nna

styrelPens förslag.

§ 12 Val av styrelpeledamöter och styreleeordförande

På va.lberedningens försl~g omväljes Ola ~lumenbergzBo Nys~r~m o??Mats Yrgärd till ordinarie ptyrelf'eledamoter på tv~_ år. BorJe Pinlström omväljee till styrelf:'epuppleant på ett år. Leif Bergman kvaretår som ordförande till årFstä:mman 2020" Stig-Lennart Larseon kvar
står som ordinarie styrelseledamot till årsstämman 2020.
§ 13 Val av revieorer och revieorssuppleanter

På valberedningens förslag omväljs J-0 Håmås och Kjell Sverr~ till
revif'orer på ett år. Till revisorssuppleanter omväljs Fva The-linSpännar och Stig Larsson på ett åra
§ 14 Val av valberedning

Till valberedning väljer stämman Folke Thelin och Stig Larsson.
§ 15 Firmatecknare

Som behöriga att teckna Oxbergs Gemensamhetsekog Samfällighetsförenings firma utser årsstämman Leif Bergman 19430914-7314 och
Ola Blumenberg 19501228-7255,var för sig.
§ 16 Övriga frågor

Stämman beslutar att ge ordföranden Leif Bergman fullmakt att reprepentera föreningen på OxbergF Vägar~ Samfällighetpföreningp
årf'!stämma 14 april 2019.
Jan-Erik Hården anmärkte på att markberedning skett för nära den
s.k. Fliotenetugan. Leif Bergman beklagade detta och förklarad~ att
det skett mot givna inE'truktioner från honom.
Folke Thelin tog upp frågan om ökat lövinslag med anledning av den
gågna eommarene många skogebränder.
·
Jan-Erik Hårdan påpekade att föreningens Pkogsinnehav mef't b~st~r
av tall som överlever en Pkogsbrand i form av markbrand. För att
förhindra toppbrand bör all gran i tallbeetånden röjas bort.
§ 17 Delgivning av stämmoprotokollet

Årf'~tämman beF:lutar att det j upterade protokollet ska finna·s tillgängligt på föreningens hemeida och på anplagstavlan i Bygården
senast fr.o.mo måndagen den 15 april 2019.

§ 18 Av?lutning

Ord:föranden Leif Bergman tackar de närvarande för vieat intres~e

;-::G;:a~års•t~an
Mato

~ifärd

Sekr.

_;~~~ ~

/#~ Ctt4

2019 m l u u
Lei:r

:j.J;:,'a:rij/~~"',,

j;G;:;_ ;:)~

Jan-Erik Hård~n
Bör~e -fihlFtxöm
Bilagor: Års.bokslut. Budget 2019 .. Närva'fjlietao

