Oxberg!"' GIEmene.amhetPskog Samfällighetsförening
Org. nr. 88 44 00 - 73 13
Protokoll fört vid ordinarie åre~tämma toredagen den 31 marf'
~022, i Bygärden,Oxberg.
Närvarande: 14 per?. enl. bifogad närvarolista,även röPtlängd.
§ l Öppnande
Styrel~eordföranden Leif Bergman förklarar årf"Ptämman öppnad och
häl8ar de närvarande välkomna.

§ 2 Fråga om behörig kallelpe Akett

Årf'!8tämman fa?tf:täller att kallelee Pkett enlo stadgarnao
§ 3 Val av ordförande och eekreterare för stämman

Till ordf. välj? Leif Bergman,till pekr. Mate Yrgärd.
§ 4 Dagordning

Den före plagna dagordningen godkänns a:v r>tämman.
§ 5 Val RV två jupteringsrnän

Stämman väljer Leif Lekander och Jan-Olov

Håmå~.

§ 6 Röstlängd

Den upprättade röi::tl.9.ngden fastPtällP av Ptämman.
§ 7 Styrelsenr verksamhet8berättelse,resultat-och balanrräkning
:B1 ö.redraei av kasp,ör Ola Blumenberg och godkänns av

~tämman.,

§ 8 Revieionsberättelpe och fråga om anPvarefrihet för ptyrelpen
Föredraiti av Kjell

~'iverrc.

§ 9 li1 ramEtällningar från

~tämman

1'\tyr~leen

bePlutar om anPvarPfrihet ~
och motioner frän medlemmar

Från styrelsen föreligger ett förslag till justerade avgifter för
jaktarrenden,enl. bilaga. Stämman beslutar godkänna förBlagP.t.
Inga motioner från medlPmrnar föreligger.
§ 10 ErPättning till l:'ltyrelsen och revi8orerna
Åre~tämman

beslutar att erf!ättning till styrel~cn ska utgå med
oförändrat 7000 kr per år,att fördelao inom Ptyrcl3en enl. styrelsenp eget beBlQt. ErPättning till reviPor ska utgå med oförändr.'.t
250 kr per år., Bilerp.ättning enlo ptatlig norm. ErBättning för
arbete åt föreningen oförändrat 150 kr per timme.

§ 11

StyrelPen~

förslag till budget för är 2022

§ 12 Val av styrelEeledamöter ooh

ctyrel~eordförande

På valberedningens förelag omväljeP Leif Bergman 80m ordf~raude ti
till arpstämman 2024. Stig-Lennart LarPson omväljef1 till ordinariestyreleeledamot till årP8tämman 20240 Börje Pihlptröm och Rtr:fan
Bergman omväljee till ~tyrel8errnppleanter p:\ ett åro Ola Blumenberg ,Bo Nyetröm och Mate Y rgård kvar~tår som ordinarie styrelFeledamöter till årPFtämman 2023.
§ 13 Val av revisorer och

revieore~uppleanter

På valberedningene förslag omväljeP Kjell Sverre och Jan-Olov
HåmåP till rEVif\orer på ~tt åro Stig Larpeon omväljes och 1'.va
Thelin-Spännar nyväljes till ravicoresupplf;anter på ett år.
§ 14 Val av valberedning

Till valberedning väljer etämman Folke A. Thelin och Magnus
Pålssono
§ 15 Firmatecknare

Som behöriga att teckna Oxberge Gemen~amhetPf'kog Samfi:illighetf'föreningfl firma ut~er 1.:1tämman Leif Bergman 19430914-7314 och
Ola Blumenberg 19501228-7255, var för ~igo
§ 16 övriga frågor
Inga övriga frågor finnB.

§ 17 Delgivning av etämmoprotokollet
Åref'tämman beslutar a.tt det jul:"'terade protokollet fika fi.nnas tillgängligt på f öreningene hemFida och på analagntavlan i B~g~rden
senast frooemo torsdagen den 14 april 20220
§ 18 AvPlutning

Ordföranden Leif Bergman tackar de närvarande för vieat
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Jan-Olov Håmåf'
Bilagor: År8bokslut. Budget 20220 NärvaroliPta inklo fullmakto
Styrelsen8 förf?'lag till ändrade jaktarrend®no
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Oxbergs Gemensamhetsskog Samfällighetsförening

Styrelsens förslag till Föreningsstämman 2022-03-31
angående justerade avgifter för jaktarrenden.
Kategori 1, Delägare: Högst 1 jakträtt per delägare. Jakträtten
kan överlåtas till delägares make/maka/sambo och delägares
barn, 300 kr. (Oförändrat)
Kategori 2, Fast boende i Oxberg: Högst 1 jakträtt, kan ej
överlåtas, 2 000 kr. (Tidigare 600 kr)
Kategori 3, Övriga med fastighet i Oxberg: Högst 1 jakträtt,
kan ej överlåtas, 2 000 kr,

(Tidigare 1 500 kr)

Syftet med ovanstående förändringar är att anpassa
avgifterna till samma nivå som tillämpas av Oxberg-Gopshus

vvo.

Styrelsen

