PROTOKOLL FRÅN UTTRANS FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGS
ÅRSMÖTE 22 MARS 2017 KL.19.00 BROÄNGSGÅRDEN
1. Årsmötets öppnande: Harald W Thorburn förklarade årsmötet öppnat.
2. Val till årsmötet av:
a) Ordförande; Till ordförande valdes Harald W Thorburn
b) Sekreterare; Till sekreterare valdes Cathrin Book
c) Justeringspersoner; Till justeringspersoner valdes
Sören Morberg och Ragnhild Blanch.
3. Justering av röstlängden: Röstlängden justerades. Antal närvarande; 41 st.
4. Kallelsen till årsmötet
Årsmötet fann att kallelsen till årsmötet hade skett i enlighet med föreningens stadgar.
5. Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes med några tillägg till punkten övriga frågor.
6. Verksamhetsberättelsen för det gångna året
Harald W Thorburn läste upp verksamhetsberättelsen för det gångna året och styrelsen
tackar för förtroendet för det gångna året.
7. Fastställande av resultat och balansräkning per den 31/12 2016.
Enligt bilaga 2.1 och 2.2. Resultat och Balansräkning fastslås av årsmötet.
8. Revisorernas berättelse
Sören Moberg redogjorde för revisorernas granskning av föreningens redovisning.
Den befanns utan anmärkning.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
På fråga från Sven Persson om styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Beviljade årsmötet
styrelsen ansvarsfrihet.
10. Val av
a) Ordförande; till ordförande valdes Harald W Thorburn på 1 år
b) Ordinarie ledamöter i styrelsen;
Cahrin Book-2år, Ulf Zethelius-2år.
c) Till suppleanter valdes Emilie Andersson, Åke Larsson på 1 år.
d) Göran Lyth valdes till revisor 1 år. Styrelsen fortsätter leta efter assisterande revisor.
e) Ledamöter i valkommittéen kommer att tilllsättas under nästa ordinarie möte.
Övriga ordinarie ledamöter sitter kvar.

11. Motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet.
12. Framställning från styrelsen
a) Preliminär inkomst och utgiftsbudget för det nya verksamhetsåret bil. 3.
b) Styrelsen föreslår följande avgifter för det nya verksamhetsåret:
i) medlemsavgift 125 kronor
ii) båtplatsavgift 200 kronor
Årsmötet biföll förslagen.
13. Övriga ärenden
a) Information från Uttrans vattenvårdsgrupp; Eva Berglind och Erik Hilding som är
sammankallande, redogjorde för vad som hänt i gruppen sedan den startades i
början av 2015. Erik har med stöd från gruppen och UFF lagt fram Förslaget som
gällde upprensning av kanalen mellan Utterkalven och Segersjön samt ett förslag
angående Dagvatten som medborgarförslag till kommunen. Vattenvårdsgruppen
har verkat som remissinstans åt kommunen i deras arbete med projektet Blå
värden. Gruppen har varit mycket aktiv under året och har mycket kunskap inom
gruppen vad gller vatten rening.
b) Den 20 Augusti planeras en rensning-av-vassruggs-dag. Annonseras i gula bladet.
14. Avslutning
Harald W Thorburn avslutade årsmötet och tackade deltagarna för visat intresse.
Vid protokollet: …………………….Cathrin Book
Justerat av:……………………. Ragnhild Blanch……………………… Sören Morberg

