
Oxbergs Gemensamhet:::skog Sam:fällighett'förening 
Orgo nro 88 44 00 = 73 13 

Protokoll fört vid ordinarie årsetämma torsdagen den 22 juli 20219 
vid fotbollpplanen i Oxbergo 
Närvarande; 11 perso enlo bifogad närvarolista~även röetlängd 

§ 1 Öppnande 

Styrel~eordföranden Leif B®r~nan förklarar års~tämman öppnad och 
hälsar de närvarande välkomna 

§ 2 Fräga om behörig kallelse sk~tt 

Års~tämman faetställer att kallelee skett enlo Ptadgarna 

§ 3 Val av ordförande och sekreterare för Ptämman 

Till ordf. väljs Leif Bergman till sekre·t e:rare Mat e Yr gård 

§ 4 Dagordning 

Stämman väljer Börje Pihlst'röm och Kjell Sverre 

§ 6 Röf:'ltlängd 

§ 7 Styri?11sens verksamhetsberättels© 9 re sul tat·~och balanf!räkning 

Föredras av kapefö: Ola Blumenberg och godkäl1ne av ~~tämman 

§ 8 ReviBiOnBberättel~e och fråga om ansvar~frih©t för Ptyr~lsen 

Fö:redrae av Kjell Sverre" Stämman btefdutar om anP.varpfrih®t 

~ 9 Fram~tällningar från pty:relp~m ®ch motion@r från medlemmar 

Inga framptällnililgar eller motioner finns 

i 10 Ereättning till etyreleen och reviporerna 

År~ptämman be~lutar att ~rsättning till etyrolsmn pka utgå med oför 
ändrat 7 000 kr per år 9 att fördelaP. inom ~tyrelsen enlo styrel~enp 
eget bei::ilu.t o ErAätt:ning till revisor eka u.tgå med oförändrat 250 kr 
per åro BilerP.ät·tming enl o P..tatlig norm" Ersättning för arbete åt 
föreningen oförändrat 150 kr per timmeo 

§ 11 Styrelpena förslag till budget för är 2021 

Stämman b0slutar godkänna styrmlsBm~ f~relag 



§ 12 Val av ~tyrelseledamöter och etyrelpeordförande 

På valbei:redningens förplag omväljes Ola Blu.menberg,Bo Nyström och 
Mat~ Yrgå:rd till ordiB.ari.e styrelselt2damöter på två åro Börje Pihl·"" 
ström omväljes tiiletyrel~epupplieaB.t på t'ltt åra Leif B e:rgman k<rar= 
~tå:r e.om ordf o till årflf1tämman 20220 Stig""'Lenna.rt Larsson kva:rp,tår 
E~om ordinarie fitiyrelseledamot till åreptämma:n 2022 o Stefan Ber&;rnan 
ornväljes till ~yrelpesuppleant på ett åro <... 

§ 13 Val av revisorer och revisore~uppleantot 

På valberedningens förelag omväljes Kj@ll Sverre och tTan=Olov Håmås 
till reviporer pä ett är och Börje Spännar och Stig Larason till 
revieorspuppleante~ på ~tt åro 

§ 14 Val 8.V valb(l)red:n.i:o.g 

Till val beredning väljer Etämman ]'olke A o Theilin och MagnUf' Pålps0n 

§ 15 Firmateaknare 

Som behöriga att teckna Oxb~rgP GemenBamhetpskog Samfällighe_d_;pför= 
eningp fj.r:m.a at eer års~tämrnetn I;eif Bergman 1943091.4,,,,,7314 och 
Ola B1umenberg 19501228·~7255 9 var :för Eiigo 

§ 16 övriga frågor 

Inga övriga f rägor finne 

§ 17 Tielgivning av etämmoprotokollet 

Årre"(;ämman b(e8lut;ar att det justerade protokoll·et ska finnaf! till= 
gängligt på föreningen~ hem~ida och på anplagstavlan i Bygärden 
Bena~t frolomo fr@dagen den 13 augusti 20210 

§ 18 Avt?lutning 

Ordföranden Leif Bergman tackar de närvarande för vieat intresse 
och förklarar å.rpstämman 2021. a:VEllUtad 
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Börje\ ihl~tröm 

Bilag r~ Årsboksluta Budget 20210 

Kjell Sverre 

Närvi:-:troli E(ts, inkl o fullnrniJrt, 
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