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ordfalls samtällighetsförening

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma 2015-04-25
Plats: Bokenäs församlingshem
Närvarande: antal medlemm ar 37, antal representerade fastighet er: 28

L.

Val av ordförande för stämman
Kent Dejve valdes till ordförande för stämman

2.

Val av sekreterare för stämman
Berit Barkin valdes till sekreterare för stämman

3.

Val av iusteringsmän
Ann-Britt Ullström och Conny Hallberg valdes till justeringsmän

4.

Fråga om kallelse behörigen skett
Kallelsen med dagordning anslogs på anslagstavlorna den2L mars.
Kallelsen har skett i behörig ordning och enligt våra stadgar

5.

Styrelsen och revisorernas berättelser
Förvaltningsberättelsen och räkenskaperna framlades för stämman
Revisorernas b erättelse redovisades, (bila ga L och 2).

6, Ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen bevilj ades ansvarsfrihet

7. Framställanden från styrelsen respektive motioner från medlemmarna
Motioner från 1:56, [bilaga 3)
Antalet fixardagar per år/Donationer istället för deltagande/Tidpunkt
Fixardagarna bidrar till trivsel och engagemang i vårt område.
Alla kan inte vara med alltid och deltagandet bygger helt på frivillighet.
Styrelsen planerar innehåll och tidpunkt för dessa dagar.
Beslut: Styrelsen har fortsatt mandat att besluta om fixardagarna; innehåll,
tidpunkt och frekvens

till vår badplats vid Fossens camping.
Campingen är mycket restriktiv med biltrafik på campingplatsen, varför vi fått
nej på vår förfrågan. Vid vår årliga städdag är det dock ok att hämta soporna
med bil, vilket är en framgång från tidigare år.
Bilväg

8. Framställanden från styrelsen, (bilaga 4)
Det händer att medlemmar missar att betala medlemsavgifter i tid varför
styrelsen får extra arbete och kostnader för att bevaka och påminna.
För att täcka dessa kostnader föreslås en förseningsavgift
Beslut Vid betalning efter förfallodagen ges styrelsen möjlighet att ta ut en avgift
på 200: -
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9. Ersättning till styrelse och revisorer
Ersättning utgår enligt tidigare beslut till 20 000 inkl. skatt och sociala avgifter
[5000 kr till ordföranden och 2500 kr till ordinarie ledamöter).
Beslut: Samma ersättning som tidigare år

10. Styrelsens förslag

till utgifts-

och inkomststat samt debiteringslängd

för 2015
Ett förslag till budget för 2015 presenterades, (bilaga 5).
Mötet godkände budgeten och fastställde utdebiteringen för 20L5 med
betalningsdag 31 maj 2015 i enlighet med presenterad debiteringslängd, (bilaga
6).

Mötet godkände också presenterad debiteringslängd för första utdebiteringen för

20t6 med betalningsdag 28 februari2076, [bilaga 7).
11. Val av styrelse och styrelseordförande

Ordförande
övriga ledamöter

Kent Dejve sittande 1 år
Tom Einarsson sittande 1 år
Berit Barkin sittande 1 år
Hans Gustavsson omval2 år
Äsa Ullström omval 2 år

Suppleanter

Rose-Marie Holst omval 1 år
Elin Svensson nyval 1år

12. Val av revisor
Stämman valde revisor och revisorssuppleant för ett år enl. följande
Tore Dufberg
Reidar Fiskum

Revisorer

Revisorssuppleant

Ann-Britt Ullström

13. Val av valberedning
Lars Pettersson
Mette Hallberg

14. övriga frågor

Sträckning av gångstig
1:75 Framförde synpunkter på sträckningen av den stig som passerar
midsommarängen.
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Vägar och grönområden
Synpunkter ang. bomberingarna på våra vägar framfördes
Styrelsen tar till sig frågan.
En ny lag om användning av motorsågar gäller från 2015 vilken påverkar hur vi
hanterar sådant arbete i skogen, även när det gäller medlemmar i föreningen.
Hasse uppmanar alla att samtala med honom om man har önskan att fälla
Träd utanför den egna tomten. Det är inte tillåtet att fälla i bäckravinen.

Container
Beslut: Containrar för grovsopor ska beställas och finnas inom området under
Kristihimmelsfärdshelgen.

Fyrverkeriet
1:56 har framfört synpunkter på användningen av $rrverkerier på nyårsaftonen.
Vi kan inte i föreningen förbjuda Srrverkerier, men uppmanar till visad hänsyn.

Hastighet
Som ett led i försöket att sänka hastigheten på våra vägar har styrelsen nu tagit
fram Wå skyltar som kommer att sättas upp vid våra infarter. Medlemmarna
uppmanades att tänka på hastigheten inom vårt område!

Midsommarfirandet
Midsommarfirande är en god tradition. Medlemmarna uppmanas
att delta i klädsel av midsommarstång samt bidra med vinster till lotteriet
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