Ranarps, Segelstorps och Ängelsbäcks
Samfällighetsförening
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte den 13:e juli 2011 kl. 10:00 i Förslövs Bygdegård.
Ordförande Olof Palm hälsade alla välkomna till årets föreningsstämma och öppnade
mötet.

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

2. Val av sekretarare för föreningsstämman
Till sekretare för stämman valdes Nils Kullendorff.

3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän och rösträknare valdes Magnus Modalen och Ingmar Johansson.

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 2010 med ekonomisk redogörelse
Stämmans ordförande läste upp förvaltningsberättelse för 2010 vilken godkändes av
stämman.
Föreningens kassör Göran Brauer redogjorde kort för föreningens bokslut. Årets
resultat är negativt och överförs till efterföljande bokslutsperiod. P.g.a. tidigare positiva
resultat har föreningen dock ett överskott i kassan.

7. Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Föreningens revisor Ola Resvik presenterade revisionsberättelse för 2010 och
styrelsemedlemmarna beviljades ansvarsfrihet för den tid revisionen har omfattat.
Godkändes av stämman.

8. Ärenden för behandling vid föreningsstämman – styrelsens
förslag/ev motioner
•

Havsstensvägen
Styrelsen redogjorde för problemen vid Havsstensvägen och vidtagna åtgärder.
Styrelsen anser att problemen är lösta för överskådlig framtid och att arbetet är

avslutat, förutom återställande av beläggningen (även på anslutande vägar). En
livlig diskussion följde angående problem med ytvatten inom området och vad
styrelsen och enskilda fastighetsägare bör göra. Styrelsen framhöll att dess
ansvar (enl. stadgarna) enbart gäller föreningens vägar, och att Båstads kommun
f.n. inte planerar att utreda frågan. Se även punkt 13 och 16.
•

Renovering Hovallsvägen
Styrelsen redogjorde för planerad renovering av Hovallsvägen och de bidrag
som kan erhållas för denna. Bl.a. beroende på de oförutsedda problemen med
Havsstensvägen har renoveringen försenats och behovet är akut. Göran Brauer
påpekade att naturskyddsområdet vid Ängelsbäcksstrand enl den senaste planen
kommer att omfatta Tångavägen även i fortsättningen, vilket innebär att Norra
Hovallsvägen fortsätter att vara genomfartsled. En diskussion följde angående
parkering på vägkanterna. Se även punkt 13.

9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppeanter
Valberedningen, genom Bert Stenfelt, föreslår:
Ordinarie ledamöter 5 st (mandattid 2 år)
•

Göran Brauer, vald till 2012

•

Olof Palm, vald till 2012

•

Nils Kullendorff, omval

•

Karl-Erik Svensson, omval

•

Henrik Jönsson, nyval

Suppleanter högst 4 st (mandattid 2 år)
•

Lena Schertell, vald till 2012

•

Carina Carlsson, omval

•

Kerstin Persson, omval

•

Lennart Morén, nyval

Samtliga förslag från valberdningen godkändes av årsmötet.

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

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår (mandattid 1 år):
Revisorer
•

Mikael Kamme, omval

•

Ola Resvik, omval

Revisorssuppleant
•

Lars Lindholm, nyval

Förslaget godkändes av årsmötet.

12. Val av valberedning
Valberedningen föreslår (mandattid 1 år):
•

Bert Stenfelt, omval

•

Bo Bergström, omval

•

Richard Killberg, omval

Förslaget godkändes av årsmötet.

13. Förslag till verksamhet under resterande 2011 och
verksamhetsår 2012
Styrelsen presenterade förslag till verksamhet under resterande 2011 och verksamhetsår
2012. Renoveringen av Hovallsvägen skjuts upp till 2012 för att bidrag från
Trafikverket ska kunna erhållas och för att en noggrann undersökning av vägen, framför
allt rörande vattenskador, ska kunna utföras. Om bidraget blir lägre än budgeterat kan
arbetet med Hovallsvägen komma att delas upp i etapper. Havsstensvägen och
anslutande vägar ska återställas under 2011. Förslaget godkändes av stämman.

14. Beslut om arvode till styrelse och revisorer
Styrelsen förslog att nuvarande arvode 40000 kr (inkl. sociala avgifter) ska kvarstå
vilket godkändes av stämman.

15. Budget för 2011 samt fastställande av årsavgift 2012 och
preliminär budget för 2012
Göran Brauer presenterade budget för 2011 och preliminär budget för 2012. Ekonomin
beror delvis på vilka bidrag som kan erhållas.
Årsavgiften föreslogs oförändrad d.v.s.
•

Bebyggd tomt 800 kr

•

Obebyggd tomt 400 kr

•

Bebyggd tomt med utfart till allmän väg 640 kr

Stämman godkände styrelsens förslag till avgifter.

16. Övriga frågor
Mötet röstade för att styrelsen ska utreda möjligheterna att tillsätta en arbetsgrupp som
ska arbeta med vattenproblemen inom området. Röstsiffror: 15 för och 10 emot.
Ett förslag om differentierade årsavgifter för fritidsboende och årent-runt-boende
avslogs.

17. Bestämmande av tid och plats för protokollsjustering och var
protokollet ska anslås
Sekreteraren kontaktar justeringsmännen för justering. Protokollet anslås på
anslagstavlan och på hemsidan http://www.rsa-samf.se.

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

Vid protokollet

Justeras

