
PROTOKOLL
Årsstämma, Harbäckssandsvägens samfällighetsförening

Datum 2015-07-04
Plats Ursvikens EFS
Inbjudna Samtliga andelsägare i Harrbäckssandsvägen
Deltagare 18 personer (inklusive styrelsen)

Ordförande Sören Kristiansson hälsar välkommen. Kallelsen till årsstämman godkänns.
    

1. Val av ordförande för årsstämman
Beslut: Evy Löfbom väljs till mötesordförande.

2. Val av sekreterare för årsstämman
Beslut: Hans-Olof Stenlund väljs till sekreterare.

3. Val av två justeringsmän för årsstämman
Beslut: Bo Löfbom och Kurt Lindmark väljs till justerare.
  
4.  Styrelsens verksamhetsberättelse  
Sören Kristiansson redogör för verksamhetsberättelsen. Stämman godkänner 
verksamhetsberättelsen som läggs till handlingarna.
                                                                                                                                                          
5. Revisorernas berättelse  
Revisionen av verksamheten redovisas. Revisionen godkänner den ekonomiska redovisningen 
och ger inga anmärkningar.
                                                                                                                                                           
6.  Ansvarsfrihet för styrelsen   
Beslut: Ansvarsfrihet beviljas till styrelsen.
                                                                                                                                                            
7.  Framställningar av styrelsen/ motioner från medlemmar   
Inga motioner har inkommit.

 
8.  Ersättning till styrelsen och revisorerna- inga förändringar.  
Beslut: 10 000 kr tilldelas styrelsen för intern fördelning. Revisorerna får 500 kr per person. 

9.  Styrelsens förslag till utgifts- och inkomstat samt debiteringsförslag  
Styrelsens förslag redovisas.         
Beslut: Årsstämman godkänner förslaget.        
10. Val till styrelsen (Val av tre ledamöter för två år)  
Beslut: Sören Kristiansson väljs till ordförande. Mats Bodin och Sture Grönlund 
väljs som ledamöter.

11. Val av två revisorer                                               
Beslut: Omval av Ulf Bodén och nyval av Hans Lundmark.



12. Val av valberedning  
Beslut: Följande valberedning utses; Carina Johansson och Rolf Forsell.

                                               
13. Övriga frågor  
- Klagomål gällande väghyvling; Förslag läggs att riktig väghyvel hyrs in för hyvling. 
Styrelsen kontaktar entreprenören och kräver att besiktning på utförd hyvling sker samt 
utreder möjligheten att hyvla med riktig väghyvel.
- Klagomål gällande lagning av asfalt  
Styrelsen tar med sig anmärkningen och tar upp detta med entreprenören
                                                                     
14. Årsstämmoprotokollet ska finnas tillgängligt på följande platser   
- Anslagstavlan vid korsningen till Djupviken  
- Anslagstavlan i Södra Sillskatan  
- Anslagstavlan i Harrbäckssand     

15. Ordförande avslutar mötet och önskar alla en trevlig sommar.

Skellefteå, 2014-07-04 Vid protokollet, Hans-Olof Stenlund

Justeras

…………………………………………..  
………………………………………….       Bo Löfbom

Kurt Lindmark 


