Protokoll fört vid årsmöte med Hjulbäcks Skogsägares SF söndagen den 3 maj
2015 klockan 1000 i Bystugan.
Närvarolista: Klas Saren, Jan Plars, Kerstin Dohren, Ingegerd Sörbu, Kerstin Furöstam,
Birgitta Claesson, Rune Johansson, Märta Norlings, Gunnar Markusson, Urban Smångs
§1. Mötets öppnande.
§2. Mötets utlysning som skett med kallelse på anslagstavlor, hemsidan och
Leksandsbladet godkändes.
§3. Till mötesordförande valdes Klas Sarén med Kerstin Dohrén som sekreterare.
§4. Till justeringsmän för dagens protokoll tillika rösträknare valdes Märta Norlings och
Ingegerd Sörbu.
§5. Föreslagen dagordning godkändes efter tillägg av ”styrelsens förslag” §17.
§6. Konstateras att ajourförd röstlängd finns tillgänglig.
§7. Styrelsens verksamhetsberättelse som utdelats genomgicks och godkändes.
§8. Kassörens rapport genomgicks och godkändes.
§9. Revisionsberättelsen upplästes av kassören.
§10. Beslöts att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets verksamhet.
§11. Beslöts följande avgifter:
-

Båthus 100 kr/ år för delägare i samfälligheten och 300 kr för övriga
Strandkurar 100 kr/år.
Bryggor 100 kr/år.
Strandklubbar 1 kr/år.
Båtklubbar 200 kr/år.

§12. Konstateras att de samfällda skiften som styrelsen kunde tänka sig att sälja pga. höga
Lantmäterikostnader är osäljbara för närvarande och får bli kvar i vårt ägo.
§13. Utdelning till delägarna från samfällighetens kapital från 2013 är avslutat förutom till
en ägare som trots påstötning inte hört av sig med kontonr etc. Vi lägger ärendet på is tills
vidare.
§14. Beslöts att bidra till vägföreningen för skötsel av strandundantaget och Stora bryggan
med 5000 kr.
Beslöts att bidraget till byabastun som beslutades 2013 på 10.000 kr skall utbetalas.

§15. Arrendeavtal:

- Båthus, nya kontrakt skall skickas ut tillsammans med avgiften.
- Strandklubbar, återstår 2 st, Knipnäsudden och Rönnstedt.
- Bryggor, återstår 2 st.
- Strandkurar, återstår 2 st.
Målsättningen att det skall vara klart under 2015
§16. Styrelsearvode oförändrat, ordförande och kassör 500 kronor. Revisiorer 200 kronor
Styrelsen 100 kronor per påbörjad timme för styrelsemöten.
§17. Motioner/Styrelsens förslag. Motioner saknades.
- 10- kaffe den 24 maj vid Knipnäsudden för bildande av strandklubb.
- Styrelsen kallar till arbetsdag vid Varstuviken under hösten för att röja vid befintlig
”gammal” badplats.
- Årsmötet godkände avverkning av strandundantag vid Varstuviken.
- Årsmötet beslöt att röja skiftet vid Baggens, (skjutbanevägen).
- Årsmötet beslöt att teckna arrendekontrakt på samfällighetens mark för jaktlaget.
§18. Inkomst och utgiftsstat godkändes.Se bilaga 1.
§19. Val:
- Styrelseordförande: Klas Saren 1år
- Styrelse: Jan Plars, Gunnar Markusson omval 2år
- Kvarstående: Klas Saren, Märta Norlings, Jan-Olov Öhrn
- Suppleanter: Kerstin Dohren, Birgitta Claesson 1år
§20. Val:
- Revisorer: Ingegerd Sörbu, Erik Peters
- Revisorssuppleant: Leif Wilhelmsson
§21. Valberedning Kerstin Furöstam
§22. Inga övriga frågor
§23. Protokollet tillgängligt 10 maj 2015 hos ordförande.
§24. Mötets avslutning.
Vid protokollet:

............................
Kerstin Dohren

Justeras

………………………………. …………………………………. ……………………………………….
Klas Saren
Märta Norlings
Ingegerd Sörbu

