
Protokoll for vid Havsnäs samftilliehetsföreninqs årsstämma 2009-07 -05

$ 1. Oppnande Ordfcirande hälsade alla välkomna, och fcirklarade årsstämman ftir öppnad.

$ 2. Ordf. fcir stämman:. Till att leda årsstämman valdes Bengt Linderson

$ 3. Protokollforare Till att föra protokollet över stämmans utsågs Sven Engström

$ 4. Justeringsmän Nils Olov Havemo och Gudrun Näsström valdes att justera dagens protokoll.

$ 5. Styelsen berättelse Ordförande informerade om styrelsens arbete samt hur övergången från
Havsnäs VA och till Havsnäs Samf?illighetsförning hanterats. En slutredovisning kommer
att liimnas vid stämman 2010.

$ 6. Ansvarfrihet St1'relsen beviljades ansvarfrihet.

$ 7. Ändring av andelsbevis:
Styrelsen redogjorde ftir tillvägagångssättet vid ev. fcirändringar i andelstalen
Redan nu kan man se att forändringar har skett efter det att samftilligheten bildades, där
fast boende har blivit fritidshus eller tvärt om. Därfcir kommer styrelsen, under hösten -

09.att göra en uppftiljning av andelstalen och då även rätta till alla felaktigheter.

$ 8. Styrelsens framställan:
Styrelsen förslag om att söka bygdeavgiftsmedel godkändes

Att söka checkräkningskredit tillstyrktes
Till firmatecknare utsåga Sven Engström samt Sune Näsmark var för sig.

$ 9. Förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd:
Föredrogs och godkändes Avgifterna skall varabetalade senast den 1 aug- 09

$ 10 Val av styrelse: Styrelsens sammansättning efter val blir fciljande
Sune Näsmark kassör Bengt Linderson ordfcjrande.

Sven Engström sekr.omval2 är

Ulf Palmqvist valdes till adjungerande och med miljöansvar fcir avloppet
Som suppleanter valdes Erik Jönsson och Nils Havemo

$ 11 Val av revisorer: Till revisorer valdes Willy Ytfeldt och Ragnvald Sundqvist och till suppleant Karl Erik
Billberg.

$ 12 Arvoden: Ledamöter 1000:- per år Kassör 4000:-per år Revisorer 100:- per år
Ansvarig för skötsel av vattenverket 135O:-/månaden .

$ 13 Stämman framförde sitt tack och beslutade mottaga fastigheterna Havsnäs i;195 och
Havsnäs 1:201 som eåva.

$ 14 Plats för stämmoprotokollet:
Protokollet ska finnas tillgängligt hos sekreteraren den 20 juli. Ulf Pamqvist fick till
uppdrag attlägga protokollet och stadgama på hemsidan havsnas.se.

Justeras.
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