
Ranarps, Segelstorps och Ängelsbäcks 
Samfällighetsförening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte den 14 juli 2010 klockan 10:00 i 
Förslövs Bygdegård.

Ordförande Olof Palm hälsade alla välkomna till årets föreningsstämma och 
förklarade mötet för öppnat.

1. Val av ordförande för föreningsstämman
Till ordförande för stämman valdes Olof Palm.

2. Val av sekreterare för föreningsstämman
Till sekreterare för stämman valdes Nils Kullendorff.

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Claes Sieurin och Bert Stenfeldt.

4. Godkännande av föredragningslistan
Stämman godkände föredragningslistan.

5. Genomgång av vidtagna kallelseåtgärder
Kallelse till årsstämman skickades ut i samband med den årliga 
inbetalningen. Vidtagna kallelseåtgärder godkändes av stämman.

6. Styrelsens årsberättelse 2009 med ekonomisk redogörelse
Stämmans ordförande läste upp förvaltningsberättelse för 2009 vilken 
godkändes av stämman.

Föreningens kassör Göran Brauer redogjorde kort för föreningens bokslut. 
Ett ekonomiskt överskott har uppstått vilket överförs till efterföljande 
bokslutsperiod. Överskottet beror på att en del planerat underhåll inte 
kunnat utföras pga dåligt väder och att medel fonderats för förbättring av 
Tockesuddesvägen.

7. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen
Föreningens revisorssuppleant Mikael Kamme presenterade 
revisionsberättelse för verksamhetsåret 2009 och styrelseledamöterna 
beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattat. Godkändes av 
stämman.



8. Ärenden för behandling vid föreningsstämman – styrelsens 
förslag / motioner
Inga motioner har kommit in till styrelsen.

Styrelsen har hållit ett samverkansmöte med Lennart Sjöborg, Båstad 
kommun. Förutom allmänna frågor om vägunderhållet diskuterades 
möjligheterna för RSÄ att erhålla kommunala bidrag.

Styrelsen har haft kontakt med Segelstorps Nya Vägsamfällighet, SNV. 
SNVs intresse för samarbete har hittills varit begränsat men vår bedömning 
är att möjligheterna kan komma att förbättras. Ett prioriterat ärende är att 
samordna debiteringen. Styrelsen har samlat in kontaktuppgifter för 
vägsamfälligheterna i Glimminge Plantering och Stora Hult.

Föreningens hemsida www.rsa-samf.se presenterades i korthet

9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen, genom Bert Stenfeldt, föreslår:

Ordinarie ledamöter 5 st (mandattid 2 år)

• Göran Brauer, omval

• Olof Palm, omval

• Nils Kullendorff, vald t o m 2011

• Bengt Malm, vald t o m 2011

• Karl-Erik Svensson, vald t o m 2011

Suppleanter högst 4 st (mandattid 2 år)

• Lena Schertell, nyval

• Carina Carlsson, vald t o m 2011

• Kerstin Persson, vald t o m 2011

• Vakant

Samtliga förslag från valberedningen godkändes av årsmötet.

10. Val av styrelseordförande
Valberedningens förslag till till ordförande (mandattid 1 år) är Olof palm. 
Stämman valde Olof Palm till ordförande.

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår:

Revisorer

• Mikael Kamme, nyval

• Ola Resvik, omval

Revisorssuppleant

• Vakant

Förslaget godkändes av årsmötet.

http://www.rsa-samf.se/


12. Val av valberedning
Nuvarande valberedning har förklarat sig villig att kvarstå ytterligare ett år

• Bert Stenfeldt, Ängelsbäcksstrand

• Bo Bergström, Ranarpsstrand

• Richard Killberg, Segelstorpsstrand

Förslaget godkändes av årsmötet.

13. Förslag till verksamhet under resterande 2010 och 
verksamhetsår 2011
Göran Brauer presenterade åtgärdsplan för 2010/2011 vilken godkändes av 
stämman.

14 Beslut om arvode till styrelse och revisorer
Styrelsen föreslog att nuvarande arvode 40.000:- kvarstår vilket godkändes 
av stämman.

15. Budget för 2010 samt fastställande av årsavgift 2011 och 
preliminär budget för 2011
Göran Brauer presenterade budget för 2010 och preliminär budget för 2011. 
Ekonomin beror delvis på vilka statliga bidrag som kan erhållas. Efter 
renovering av Hovallsvägen och Tockesuddesvägen planeras en uppbyggnad 
av föreningens ekonomi.

Årsavgiften föreslogs oförändrad dvs

• Bebyggd tomt 800:-

• Obebyggd tomt 400:-

• Bebyggd tomt med utfart till allmän väg 640:-

Stämman godkände styrelsens förslag till avgifter.

16. Övriga frågor
Den tunga trafiken på nedre delen av Tockesuddesvägen, framför allt med 
husbilar, diskuterades. Då byalaget som äger marken inte vill begränsa 
trafiken är det svårt för RSÄ att ingripa. Styrelsen åtager sig att utreda 
möjligheter till begränsning.

17 Bestämmande av tid och plats för protokollsjustering och var 
protokollet anslås
Sekreteraren kontaktar justeringsmännen för justering. Protokollet anslås på 
anslagstavlan och på hemsidan och sätts in i pärmen i affären.

18 Avslutning
Stämmans ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.



Vid protokollet

Justeras
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