
Ranarps, Segelstorps och Ängelsbäcks 
Samfällighetsförening

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte den 29:e juni 2012 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 Tord Persson och Torbjörn Löhr.

4. Godkännande av föredragningslistan
Kassören påpekade att punkt 8b inte gäller en regelrätt förrättning utan ett 
"Lantmäterisammanträde". Stämman godkände därefter 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 2011 vilken godkändes av 
stämman.

Föreningens kassör Göran Brauer redogjorde kort för föreningens bokslut. Årets 
resultat är positivt och överförs till efterföljande bokslutsperiod. Kommunalt bidrag till 
asfalteringen av Tockesuddesvägen har erhållits retroaktivt, vilket bidragit till det 
positiva resultatet. Föreningen har nu erforderliga medel för att renovera Hovallsvägen.

7. Revisionsberättelsen jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Föreningens revisorer kunde inte närvara vid mötet. Revisionsberättelsen för 2011 
lästes upp. Revisorerna tillstyrker att styrelsemedlemmarna beviljas ansvarsfrihet för 
den tid revisionen har omfattat, vilket godkändes av stämman.



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

• Renovering av Hovallsvägen
Styrelsen redogjorde för sitt förslag till renovering av Hovallsvägen som 
planeras ske i september 2012. Speciellt diskuterades förslaget till separat 
gångbana över Segelstorpsbäcken. Fyra offerter har begärts.

• Lantmäterisammanträde den 10:e juli kl 14:00 i Grevieparken
Kassören redogjorde för bakgrunden till ärendet "Anläggningsåtgärd berörande 
omprövning av Ängelsbäck ga:3 och Segelstorp ga:2". RSÄ kan inte fatta beslut 
i frågan, men eftersom ca 150 av RSÄs medlemmar är också medlemmar i 
Segelstorps Nya Vägförening har styrelsen beslutat att ta upp frågan på 
dagordningen som information. Ett förslag väcktes att styrelsen, inför 
kommande förättning, ska arbeta för en inkorporering av nedre delen av 
Segelstorpsvägen i föreningens vägnät, vilket bifölls av stämman.

• Motioner
Inga motioner har inkommit.

9. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppeanter

Valberedningen, genom Bert Stenfelt, föreslår:

Ordinarie ledamöter 5 st (mandattid 2 år)

• Göran Brauer, omval

• Lennart Morén, nyval

• Nils Kullendorff, vald till 2013

• Karl-Erik Svensson, vald till 2013

• Henrik Jönsson, vald till 2013

Suppleanter högst 4 st (mandattid 2 år)

• Lena Schertell, omval

• Carina Carlsson, vald till 2013

• Kerstin Persson, vald till 2013

• vakans



Valberedningens förslag godkändes av årsmötet.

10. Val av styrelseordförande

Valberedningens förlag till ordförande (mandattid 1 år) är Lennart Morén. Lennart 
presenterade sig och valdes sedan av stämman till ordförande. Avgående ordföranden 
Olof Palm avtackades av mötet.

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår (mandattid 1 år):

Revisorer

• Ola Resvik, omval

• Lars Lindholm, nyval

Revisorssuppleant

• vakans

Förslaget godkändes av årsmötet.

12. Val av valberedning

Valberedningen föreslår (mandattid 1 år):

• Bert Stenfelt, sammankallande, omval

• Bo Bergström, omval

• Richard Killberg, omval

Förslaget godkändes av årsmötet.

13. Förslag till verksamhet under resterande 2012 och 
verksamhetsår 2013

Styrelsen presenterade sitt förslag till verksamhet under resterande 2012 och 
verksamhetsår 2013. Det viktigaste arbetet är renoveringen av Hovallsvägen. Förslaget 
godkändes av stämman



14. Beslut om arvode till styrelse och revisorer

Styrelsen förslog att det totala arvodet höjs från 40000 kr till 44000 kr (inkl. sociala 
avgifter) vilket godkändes av stämman.

15. Budget för 2012 samt fastställande av årsavgift 2013 och 
preliminär budget för 2013

Kassören presenterade budget för 2012 och preliminär budget för 2013. Ekonomin 
beror delvis på vilka bidrag som kan erhållas men bedöms vara tillräckligt god för att 
möjliggöra en sänkning av medlemsavgifterna.

Årsavgiften föreslogs sänkt till

• Bebyggd tomt 700 kr

• Obebyggd tomt 350 kr

• Bebyggd tomt med utfart till allmän väg 560 kr

Ett förslag om oförändrade avgifter restes och votering begärdes. Röstsiffrorna blev 
13/13. Genom ordförandens utslagsröst fastställdes styrelsens förslag till avgifter.

16. Övriga frågor

Gallringen av skogen i Ranarpsstrand diskuterades. Ranarps byalag äger och sköter 
grönytorna men RSÄ har tillsynsansvar. En del medlemmar var kritiska till 
avverkningen men styrelsens ståndpunkt är att andra alternativ inte var möjliga. 
Byalaget avser att framledes lägga ner mer arbete på skötseln av området och planerar 
gallring av växtligheten om tre år vilket mottogs positivt av mötet.

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 
föreningens anslagstavla och på hemsidan http://www.rsa-samf.se.

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


18. Avslutning

Stämmans ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras
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