USKABODA
Protokoll
Lokal:

V AGSAMFALLIGHET

fran arsmote

23 mars 2013

Koket hos Anders Eriksson, Uskaboda 220

Narvarande:
Lottika Almnor, Anders Eriksson, Kenneth Arneli:if, Stette Andersson, Maria
Andersson, Camilla Ferneskog, Lennart Uske, Thomas Eriksson, Conny Pettersson, Vanja
Heed, Goran Arnesson, Gunilla Lindberg, Tage Lindberg, Jenny Akerberg.

1. Motets oppnande
Ordforande Thomas Eriksson halsade alia valkomna oeh fOrklarade motet oppnat.
2. Arsmotet behorigen utlyst
Arsmotet fOrklarades vara behorigen utlyst.
3. Upprattande

av rostHingd
RostIangd upprattades genom att en narvarolista eirkulerade under motet.

4. Val av ordforande

for stamman
Thomas Eriksson valdes till ordfOrande for stamman.

5. Val av sekreterare

for stamman
Lottika Almnor valdes till sekreterare for stl:imman.

6. Val av justeringsman
Lennart Uske oeh Jenny Akerberg valdes till justeringsman.

7. Godkannande
Dagordningen

av dagordning
godkandes.

8. Verksamhetsberattelse

2012

Verksamhetsberattelsen
lastes upp. Verksamheten har under aret bestatt av vanligt underhall
av vag oeh gatubelysning. Ljusslinga inkopt till granen vid postHidorna.

9. Kassaberattelse

2012

Lennart redogjorde for kassaberattelsen.

10. Revisionsberattelse

Kassaberattelsen

godkandes.

2012

GunjIJa Lindberg fick i uppdrag att i brist pa deltagande fran revisor foredra
revisionsberattelsen
for deltagarna i motet. Revisionsberattelsen
meddelade att det ar ordning
och reda pa den ekonomiska redovisningen oeh fbreslog ansvarsfrihet for styrelsen.
Revisionsberattelsen
godkandes.

11. Ansvarsfrihet

for styrelsen
Arsmbtet beslutade ansvarsfrihet

2012
fOr styrelsen for 2012.

12. Val av styrelseledamoter
Motet beslutade att viilja sittande ordfOrande Thomas Eriksson som ordforande pa ytterligare
Jar.

Till kassor omvaldes Lennart Uske pa 2 ar.
Platsen som sekreterare ar del ytterligare 1 ar kYar pa.

13. Val av styrelsesuppleanter
Roland Pettersson oeh Vanja Heed omvaldes bada pa I

ar.

14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Gert Lindmark valdes som revisor pa ytterligare I ar.
Reyisorssuppleant ar det ytterligare ett ar kYar pa.

15. Val av valberedning
Som yalberedning

valdes Ake Kussak och Anders Eriksson bada pa 1

ar.

16. Utdebitering fran andelsagarna 2013 samt verksamhetsplan
Arsmotet antar styrelsens plan for utdebitering fdin andelsagarna pa 20.000 kr.
Kompletterande Ijusslinga till gran en kommer att kopas in.
Gatubelysningen har kranglat till och fran och detta verkar bero pa en skada pa nedgravd
kabel. Denna skada kommer aU lokaliseras och argardas.

17. Inkomna motioner
Inga motioner hade inkommit.

18. Ovriga arenden
•

•

Halkbekampningssand
beslutas fyllas i den nu iordningstal1da sandHidan vid Tickeshage.
Dessutom kommer en spade att inforskaffas till sandliidan fOr att underIatta nar sanden
behovs anvandas. Ev kanske nagon har nagon med avbrutet skaft som far plats i ladan?
Den tidigare beslutade 30-skylten ar inkopt och skyltgruppen bestaende av Lottika
Almnor och Anders Eriksson tar nya tag med aU upp denna nu nar aven resterande
delar finns tillgangliga.
En fritidsfastighet i Tickeshage har bytt agare. Narmsta grannar tar kontakt med de nya
agarna och far fram namn och adresser.
En annan tomt i Tickeshage ar numera bebyggd och kommer saledes an faktureras fOr
bebyggd fastighet istallet for obebyggd. Detta innebar omraknad debiteringsHingd.

fa

•
•

19. Motets avslutande
OrdfOrande Thomas Eriksson fOrklarar motet avslutat.
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