
f ordfalls Samfällighetsförening

Protokoll Ordinarie Föreningsstäm ma 20!6'04'09

Plats: Bokenäs Församlingshem
Närvarande: antal medlemm ar 3 6, antal representerade fastighet et : 26

1. Val av ordförande för stämman.
Kent Dejve valdes att som ordförande leda stämman

Val av sekreterare ftir sfåmman
Berit Barkin valdes till sekreterare

Val av iusteringsmän
Lisbeth Dufberg och conny Forsbergvaldes till iusteringsmän

Fråga om kallelse behörigen skett
Kallelse har skett i behörig ordning och enligt våra stadgar.

Styrelsen och revisorernas berättelser
Förvaltningsberättelsen och räkenskaperna framlades för stämman. Revisorernas berättelse

redovisades. Bilaga 7 o 2

Ansvarsfrihet för stYrelsen
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året

7. Framställan från styrelsen respektive motioner från medlemmarna
Inga inkomna motioner eller framställan från styrelsen

8. Ersättning till Styrelsen och revisorer
Ersänning ulgår enligt tidigare beslur till 20 000 inkl. skatt och sociala avgifter (5000 kr till
ordföranden och 2500 kr till ordinarie ledamöter).
Beslut: Samma ersättning som tidigare år

9. Styrelsens förslag tiII utgift- och inkomststat, samt debiteringslängd för
20t6.
Mötet godkände budgeten och fastställde utdebiteringen för 2016 med betalningsdag 31 mai

2OL6iånlighet med presenterad debiteringslängd, (bilaga 3 och 4).

Vårt ärende om vattånskyddsområde kringvattentäkten har aktiverats av kommunen och det

kan enligl kommunen tilikomma kostnader för konsultutredningar m.m. Storleken på dessa

kostnader är oklar och dessa ingår inte framlagd budget'

10. Styrelsens förslag till debiteringslängd för fiirsta betalningen20t7 _
U6tet godkände också presenrerad deblteringslängd för första utdebiteringen för 20L7 med

betalningsdag 28 februari 2Ot7, fbilaga 5).
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I ordfall s Samfållighetsförening

IL VaI av styrelse och styrelseordförande
Stämman valde styrelse och ordförande enligt föliande:
Ordförande
Ovriga ledamöter

Suppleanter

12. Val av revisorer
Stämman valde revisor och
Revisorer

Rev. Suppleant

revisorssuppleant på ett år enligt föliande:
Tore Dufberg
Reidar Fiskum
Ann-Britt Ullström
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Lisbeth Dufberg

Kent Dejve
Tom Einarsson
Åsa Ullström
Hans Gustavsson
Elin Svensson
Rose-Marie Holst
Berit Barkin

omval 2 är
omval 2 är
sittande
sittande
nyral 2 är
omval 1år
nyval L år

13. Val av valberedning
Stämman föreslog att följande personer skall ingå i valberedningen under 1 år

Mette Hallberg
Lars Person

t+. öwiga ftågor
påpekades ätt dricksvattnet har varit missfärgat vid några tillfällen under 2016, framför allt i

nedre delen av vattensystemet. Styrelsen är medveten om detta och frågan är under bevakning.

Ordförande informerade om att samfälligheten har kontaktat Uddevalla kommun angående

beslutsprocessen för startbesked/bygglov för Attefallshus. Dessa kan enligt boverkets regler

utrustas som komplementbostäder för fritids- eller permanentboende och således måste ha en

vatten- och avloppslösning. Samfälligheten måste bli involverade i en sådan beslutsprocess.

Framfördes synpunkter på snöröjningen vissa dagar under 20L6.

Kent informerar om" Föreningen Bokenäsets Framtid" vars verksamhet han rekommenderar

att man tar del av.
Lars Person informerar om att "Badföreningen
planerad till veckorna 27 -30

Vid Protokollet

Berit Barkin

f usteras

" har tått en ny brygga och att årets simskola är
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Kent Dejve

Forsberg


