
Protokoll fiört vid Havsnäs samftillighetsforenings årsstämm a 2012-07 -22
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Sven Artur Engstr'öm

l3 Plats där stänmo- Protokollet kommer inom 1 vecka från denna dag att finnas tillgängligt hos

ordforande hälsade alla välkomna, och ftirklarade årsstämman lor öppnad.

Till att leda stämman valdes Bent Linderson. Till att ftira protokollet över stämman
valdes Sven Artur Engström

Karl Erik Nyman och Gudrun Näsström valdes att justera dagens protokoll.

Styrelsens och revisorernas berättelse redovisades och lades till handlingarna,

Styrelsen beviljades full ansvarfrihet ftir verksamhetsåret 2011.

Enl. stadgama skall minst 1000:- avsättas till en underhålls- och ftirnyelse
fond. Styrelsen gjorde en kortare redogörelse om fonden och att man komrnit fram
till att om fonden skulle tjåina sitt syfte, nämligen att säkerställa att det finns pengar
till framtida ev. större kostnader. Stämman enades om att om pengarna ligger på ett
speciellt konto eller i kassa inte påverkade slutresultatet då det är samma pengar
som ftlreningen har att hantera. Således inget speciellt konto for en fond skulle
öppnas.

lnga motioner fanns att behandla.

Föredrogs och godkiindes.

Debiteringslängd innebärande att varje medlem ska betala ftir år 2013 enl. följande
Enbart vatten for fast boende I 100:- och fiir fritidshus 770:- För abonnent som ?ir

ansluten till avloppsnätet tillkommer I200-lär det innebär oftjrändrade årsavgifter.

Omval på samtliga avgående poster giordes således följande.
Sune Näsmark kassör, Bengt Linderson ordftjrande, båda omval 2 år
Thord Engström suppleant omval 2 år.

Som firmatecknare kvarstår Sune Näsmark och Sven Engström var för sig.

Ersättning till styrelse ftjreslås oförändrad. /Ledamot 1000:-/år. Kassör 4000:-/är

Till revisorer valdes Ragnvald Sundqvist och Karl Erik Billberg. Ersättning till
revisorerna oftjrändrat 100:-år per pers. / Som suppleant valdes Ann Helen

Engström.

Behandlades ej

Sven Artur Engström samt på www.HavsnäS.se under föreningar.

Då inga andra frågor fanns att ta ställning till så avslutades stiimman

Protokollet justeras:
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