
H årte S am fillighets förenings åts stäm rna 207 5 -07 -23

1. Stämman öppnas och vi tackx Getd Ottosson för gott fika.

2. Andets Larsson välis till stämmans otdfötande.

3. Monica Edin väljs till sekreterate.

4. Geotge Molarin och Gerd Ottosson utses till justerare.

5. Stämmans dagotdning fastställs.

6. Stämman fötklatas behörigt utlyst.

7 . Verksamhetsbetättelsen för pedoden 201'4-2015 läses upp.

. Vi vill göra alia medlemmar uppmfuksalnma pä att säl)are meddelar föreningen

uppgiftet om köpate.

8. Verksamhetens ekonomi- och kassatapport läses upp av kassöt Veronica \X/estetlund.

9. Revisionsberättelsen av revisorerna Catrna Perjons Lundberg samt Gerd Ottosson läses
\s' 

upp'

10. Styrelsen, och dätmed också kassören, beviljas ansvatsftihet av stämman,

11, Arvoden till styrelsen på 15800 kr beviljas.

12. Budget och utdebitering för nästa vetksamhetsår fastställs.

. Föreningen har god ekonomi och vi hat buffert för attl<7arz av en snörik yinter.

13. Veronica Westedund avsäger sig uppdraget ochJohan §Tiksttöm vtilis tiil kassör pä2 är.

14. Monica Edin väljs om till ledamot pä2 ä*.

15. §ellJohnsson vdljs om till suppleantpä 1' är.

16. Val av revisorer: Lars Demelid nyval 1 åt och Mats Andersson nyval 1 år. Christina
Norman väljs till tevisotsuppleantpä 7 in.

v 17. Itristina Molarin och I(ickan Mattson väljs om till valberedninget pä 1' är.

18. Övriga fuägor.

. Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdtag att se övet samfillighetsföteningens
s§ltar. Stämman uppmaflar alla att tdtka pä hastigheten pä vära vägar då små

barn ofta befinnet sig på vägarnz.

. Stämman beslutar att ge styrelsen i uppdtag attkontakta Notdanstigs kommun
beträffande standens underhåll/skötsel.

19. Protokollet hålls tillgängligt inom två veckor på anslagstavlorna vid Bredstrandsvägen,

Hårte ceritrum samt det blå huset vid hamnen. Det kommet även finnas på wrvw.harte.nu

och skickas med faktutan för medlemsavgiften.

20. Nästa årsstämma bllr 201,6-07-21 klockan 18.00. Samällighetsföreningen bjuder då på

kaffe och fika.

21. Åtsstämman avslutas. Ett stott tack till valberedningen'


