Öddö Samfällighetsförening GA:3
Årsmötesprotokoll 2019-07-18

Årsmöte för verksamhetsåret 2018-2019
Plats: Tjärnö församlingshem

Vid årsmötet deltog 24 medlemmar varav 5 var fullmakter.
§1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Per Bollmark och till sekreterare valdes Gunilla
Edmark.
§2. Val av två justeringsmän.
Till justeringsmän valdes Ida Granberg och Göran Roos.
§3. Fastställande av dagordning.
Godkändes
§4. Stämmans behöriga utlysande.
Godkändes
§5. Verksamhetsberättelse.
Styrelsen har under året bestått av Per Bollmark ordförande, Gunilla Edmark
sekreterare, Lennart Olausson kassör, Barbro af Sillén ledamot och Björn
Börjesson ledamot. Suppleanter har Kjell Andersson, Ida Granberg och Rune
Lundsten varit.
Bokföring och utskick har sköts av BK-byrån i Strömstad.
Revisorer har Inger Sand Börjesson och Finn Frisenfeldt Horn varit och
suppleanter har Jonas Coster och Katarina Richardsson varit.
Valberedningen har bestått av Birger Eriksson, sammankallande och Kjetil
Kroken.
Verksamhetsberättelsen redovisades, bilaga 1. Godkändes.
§ 6 Redovisning av utredning avseende omläggning av Ramnekroksvägen.
Per Bollmark och Lennart Olausson redovisade konsultens utredning och
förslag till omläggning av Ramnekroksvägen samt tidplan.
Beslut enligt styrelsens förslag, bilaga 2.
§7 Bokslut
Resultat och balansräkning fastställdes, bilaga 3.
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§8 Specifikation till kostnader
Årets kostnader för vägen redovisades. Godkändes
§9. Revisorernas berättelse.
Revisionsberättelsen redovisades av Inger Sand Börjesson. Godkändes.
§10. Ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut om ansvarsfrihet för 2018-2019.
§11 Ersättning till styrelsen och revisorer.
Styrelsen tar inte ut något arvode, men får ersättning för utlägg såsom porto,
telefonsamtal mm. Revisorer och valberedning har avstått från ersättning.
Godkändes.
§12. Förslag från Styrelsen.
Avgift för tunga transporter skall uppgå till 8 kr/kubikmeter och km för
timmertransporter och 16 kr/kubikmeter och km alternativt 8 kr/ton och km.
Förvaltningsavgiften skall vara oförändrad 200 kr.
Andelsavgiften skall vara oförändrad 100 kr.
Beslut enligt samtliga förslag, bilaga 5.
§ 13 Motion från Bökas SFF samt styrelsens yttrande
Lennart Olausson redogjorde för styrelsens förslag. Enligt Lantmäteriet skall
samtliga medlemmar i GA:3 ha tillgång till hela vägen.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 6.
Eventuella kostnader för att ett få telefonnummer inlagt, avgörs av
Långestrands samfällighetsförening.
§14. Styrelsens förslag till verksamhet och budget.
Verksamhetsplanen gicks igenom.
Tidplan för åtgärder på Ramnekroksvägen redovisades. Vägarna och
Parkeringarna kommer att rensas från gräs och sly och Keviksvägen kommer att
saltas och sladdas.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes och budgeten fastställdes,
bilaga 7.
§15 Styrelsen förslag till debiteringslängd
Beslut att fastställa styrelsens förslag till debiteringslängd, Bilaga8.
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§16. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
Ordförande
Björn Börjesson nyval 1 år
Ledamot
Sven Lekander nyval 2 år
Ledamot
Rune Lundsten nyval 2 år
Ledamot
Gunilla Edmark kvarstår 1 år
Suppleanter
Ida Granberg, Per Bollmark och Barbro af Sillén
Beslut enligt valberedningens förslag.
§17. Val av revisorer.
Inger Sand Börjesson och Finn Frisenfeldt Horn.
Suppleanter Jonas Coster och Katarina Richardsson.
Beslut enligt valberedningens förslag.
§15 Val av valberedning.
Birger Svensson, sammankallande och Kjetil Kroken.
Föreslogs till omval.
§16. Övriga frågor.
Klippning av vägkanter efter blomning om möjligt.
§17. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt.
Stämmoprotokollet kommer att finnas på hemsidan.

Vid protokollet

………………………………………….
Per Bollmark
ordförande

………………………………………….
Gunilla Edmark
sekreterare

Justeras

………………………………………….
Ida Granberg

……………………………………………
Göran Roos
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