Hårte Samfällighetsförenings årsstämma 2013-07-11

1. Stämman öppnas. 15 närvarande medlemmar enligt lista.
2. Lars Demelid väljs till stämmans ordförande.
3. Monica Edin väljs till sekreterare.
4. Kristina Molarin och Olle Nilsson utses till justerare.
5. Stämmans dagordning fastställs.
6. Stämman förklaras behörigt utlyst.
7. Verksamhetsberättelsen för perioden 2012–2013 läses upp.
Uppdatering av medlems- och andelsregistret har ökat inkomsterna.
Vi har i år fått statsbidrag för Bredstrandsvägen samt Koharet. I och med detta
måste vägarna hålla viss standard och därav redan genomförd grusning av halva
Bredstrandsvägen.
8. Verksamhetens ekonomi- och kassarapport läses upp av kassören Ove Holmvall.
9. Revisionsberättelsen av revisorerna Carina Perjons Lundberg samt Gerd Ottosson läses
upp.
10. Styrelsen, och därmed också kassören, beviljas ansvarsfrihet av stämman.
11. Stämman väljer om kassör Ove Holmvall som ledamot på 1 år och Monica Edin som ny
ledamot på 2 år.
Valberedningens Kristina Molarin berättar att ordföranden Lars Demelid samt
ledamöterna Kickan Mattsson och Jonas Höglund har 1 år kvar.
12. Stämman väljer Kjell Jonsson som ny suppleant på 1 år.
13. Stämman väljer om revisorerna Carina Perjons Lundberg och Gerd Ottosson på 1 år.
14. Eva Gottvall-Bruno och Kristina Molarin väljs om till valberedning på 1 år.
15. Arvoden till styrelsen på 11000 kr beviljas. 2000 kr av dessa är ett extra arvode för 25
timmar för ansökan om statsbidrag och genomgång av medlemsregistret.
16. Budget och utdebitering för nästa verksamhetsår fastställs.
Fråga angående andelstal kommer upp.

Fråga om alla vägar måste plogas och då särskilt Simphålet. Boende på Simphålet
ger förslag till styrelsen som tittar vidare på frågan.
Styrelsen jobbar med långsiktig planering. Lars Demelid tar upp kommande
åtgärder bl.a. upprustning av bro vid Koharet.
Föreningen kommer att bli medlem i Riksförbundet Enskilda vägar för 1225 kr
för att få bl.a. en ansvarsförsäkring för styrelsen och möjlighet till konsulthjälp.
Utdebiteringen per andel fastställs till oförändrat 800 kr.
17. Stämman godkänner enigt stadgeändringar i paragraf 11, 12 samt 13. Gäller
räkenskapsperioden som ändras från kalenderår till 1/6-31/5, månad då
föreningsstämman hålls ändras från maj till juli samt kallelsen till stämman där vi nu tar
bort annonsering i Hudiksvalls Tidning.
18. Övriga frågor.
Fråga angående syfte och placering av skylten ”Välkommen till Bredstrand” som
kommunen har satt upp.
Eventuellt måste nya plogpinnar köpas in.
19. Protokollet hålls tillgängligt inom två veckor på anslagstavlorna vid Bredstrandsvägen,
Hårte centrum samt det blå huset vid hamnen. Det kommer även finnas på www.harte.nu
och skickas med fakturan för medlemsavgiften.
20. Nästa årsstämma blir 2014-07-23 klockan 18.30.
21. Årsstämman avslutas. Ett stort tack till valberedningen.

