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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ftir öbrovägens
Samfällighetsförening i Folkets Hus, Hunnehostrand den 23 iuli 2018

1 Ordförande Ulf Djurklou öppnade och hälsade välkommen.

2 Föreslagen dagordning godkändes efter att punkt 13 och 14 bytt plats samt
tillförandet av punkt 9b ang utdebitering för 2019.

3 Beslutades välja Ulf Djurklou som mötesordförande.

4 Beslutades välja Per-Åke Hammarnäs som sekreterare för mötet.

5 Beslutades välja Per-Gunnar Franz6n och Mats Millbourn att justera dagens
protokoll.

6 Beslutades godkänna att stämman blivit behörigt utlyst.

7 Fastställdes röstlängd till 21 deltagare.

8 Styrelsens årsredovisning ajournerades.

9 a) Resultat- och balansräkning för 20L7 ajournerades.

b) Utdebitering för 2019 ajournerades.

10 Revisorernas berättelse ajournerades.

LL Ajournerades frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

L2 Beslutades att inga arvoden skall utgå under 2018 för styrelse och revisorer.

13 Valberedningen genom Lars-Erik Martinsson meddelade att ledamöterna Claes

Tham, Per Ahlgren samt Rolf Christensson kvarstår 1 år.

Beslutades välja Ulf Djurklou, Per-Gunnar Boij och Bengt Fridell (nyval) som

ledamöter under en tid av 2 år.

Valberedningen meddelade att Nils-Olof Borghed, Kent Hofling samt Tore

Johansson kvarstår som suppleanter under en tid av 1 år.

Beslutades välja Susanne Klaar, Sture Fredriksson och Helmuth Borgljung (nyval)

som suppleanter under en tid av 2 år.

L4 Beslutades välja Ulf Djurklou som ordförande under en tid av 1 år.

15 Beslutades välja Thomas Forslid och Kenneth Oddus som revisorer samt Stefan

Widell som revisorssuppleant.

16 Beslut om valberedare ajournerades.



https://abrovogen.se

L7 Ordförande meddelade att inga motioner inkommit.

Diskuterades frågor kring hastigheten på vägen, behovet av stödremsor i vä6lkant,

Askum Fibers eventuella besiktning av genomförd fiberdragning iområdet och på

vägen, huruvida föreningen avsagt sig statligt bidrag för delar av vägen samt

rensning av vegetation.

Ordförande Ulf Djurklou ajournerade mötet och uppgav att styrelsen återkommer med tid och plats

för att fortsätta stämman. Ordförande Ulf Djurklou förklarade den ajournerade föreningsstämman

återöppnad den 2 augusti kl. 10.00 iSjöstugornas samlingslokal på ÖUUy Ö.

Stämman utsåg PG Boij till mötets sekreterare eftersom tidigare vald sekreterare

vid stämman fått förhinder att närvara vid stämmans fortsättning.

Stämman utsåg Kent Hofling och Thomas Anderzon tilljusteringsmän eftersom

tidigare valda justeringsmän fått förhinder att närvara vid stämmans fortsättning.

Röstlängd justerades till 18 deltagare.

Styrelsen föredrog årsredovisningen med förvaltningsberättelse och ekonomisk

redovisning.

Resultat och balansräkning fastslogs enligt styrelsens förslag.

Styrelsen förslag till utgifts- och inkomststat för 2018 samt debiteringslängd för

2019 fastställdes.

Revisorernas berättelse föredrogs med förslag att den upprättade resultat- och

balansräkning skulle fastställas samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihetför 2OL7.

Styrelse n bevi ljades a nsva rsf ri he t f ör är 2OL7 .

Glenn Andersson valdes till valberedning.

Ulf Djurklou förklarade stämman avslutad.
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