
PROTOKOLL, FÖRENINGSSTÄMMA ULEBERGS 

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING – ULESAM. 2014-05-03 
Plats: Församlingshemmet, Hunnebostrand 

 

Efter morgonmingel med kaffe och dopp hälsas de ca 50 

medlemmarna välkomna och stämman öppnas av styrelsens 
ordförande Lars Andersson. 

 

1. Till ordförande och sekreterare på stämman väljs Lars Andersson 

och Susanne Larsson. 
 

2. Utsänd dagordning godkänns.  

 

3. Till justeringsmän väljs Gudrun Almqvist och Sven Klint.  
 

4. Ordföranden föreslår att närvarolistan ska gälla som röstlängd 

vilket godkänns av stämman. 

 
5. Stämmans behöriga sammankallande godkänns. 

 

6. Styrelsens årsredovisning och förvaltningsberättelse 

Ordföranden går igenom den distribuerade verksamhetsberättelsen. 
Ordföranden går igenom underhållsarbete som genomförts under 

gångna året. 

 

Årsredovisningen och förvaltningsberättelsen godkänns. 
 

7. Revisorns rapport 

Carl-Axel Olsson har granskat räkenskaperna för 2013 och inget 

otillbörligt har noterats.   
 

Revisorns rapport biläggs handlingarna.   

 

8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
Stämman bifaller fastställande av balans- och resultaträkningar.   

 

9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Stämman beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen.  
 

10. Beslut om disposition med anledning av uppkommen vinst 

eller förlust i föreningen 

60000 kr har avsatts till förnyelsefonden. Således blev årets resultat 
en förlust om 27000 kr förlust. Förlusten togs mot balanserade 

vinstmedel.  



 

Styrelsens förslag godkänns. 
 

11. Beslut om arvode till styrelseledamöter, revisor och 

eventuellt övriga funktionärer 

Ordföranden informerar om att styrelsen jobbar ideellt (utan 
ersättning).   

 

12. Styrelsens förslag till budget 2014 och resultatprognos 

2014-2018 
Den större utgiften 2014 avser Alpvägens asfaltering. 

 

Vad gäller långstidsbudget föreslår styrelsen utökad årsavgift från 

1000 kr till 1200 kr för att finansiera framtida underhållskostnader, 
med huvudfokus övriga vägars och gångvägars asfalteringar.  

 

Stämman bifaller förslag till budget 2014 samt långtidsbudget (med 

den höjda årsavgiften som bifalles i punkt 13).  
 

13. Fastställande av årsavgift och eventuellt extra avgifter 

Styrelsens förslag om höjd årsavgift från 1000 kr till 1200 kr bifalles 

av stämman.  
Reservering av beslutet: Carl-Axel Olsson.  

 

14. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och 

eventuella suppleanter 
Valberedningen föreslår via Sune Åkerblom 

 

Ordförande: till nyval Kjell Hansson  

Ordinarie Ledamöter: till nyval Lena Friberg och Tore Pedersen (förra 
året suppleant), och till omval Gudrun Almqvist och Sven Klint 

Suppleant: till nyval Johan Hallgren och Åke Drougge 

 

Lars Andersson avgår som ordförande och Susanne Larsson som 
sekreterare.  

 

15. Val av revisor och revisorssuppleant 

Förslag till revisor Lars Andersson och suppleant Helena Eriksson 
bifalles.  

 

16. Val av valberedning 

Till valberedning föreslås Janne Magnusson, Sibylle Edgren och Sune 
Åkerblom.  

 



Stämman bifaller förslaget. Sammankallande blir Sune Åkerblom 

   
17. Till styrelsen anmälda frågor 

Inga finns anmälda.  

 

18. Redovisning från styrelsen beträffande förhandlingar med 
Sotenäs kommun angående Alpvägens framtida status 

Ingen ytterligare redovisning utöver förvaltningsberättelsen anses av 

stämman nödvändig.  

 
19. Övriga frågor och förslag 

Lena Hollertz föreslår att väggrenars underhåll kan planeras i god tid 

innan eller efter midsommar.  

 
Styrelsen kommer att framföra önskemålet.  

 

20. Stämmoprotokollet hålls tillgängligt  

på www.ulesam.se och anslagstavlor vid brevlådorna så snart det är 
justerat. 

 

21. Tid och plats för nästa ordinarie årsstämma  

beslutas till lördag den 2 maj, 2015 kl 9. Kaffe mingel startar 8.30.  
 

 

Vid pennan, 

Susanne Larsson, styrelsens sekreterare 
 

 

 

Justeras: 
 

Gudrun Almqvist 

 

 
Sven Klint 


