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Ranarps, Segelstorps och Ängelsbäcks Samfällighetsförening
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte den 17:e juli 2013 kl. 10:00 i Förslövs Bygdegård.

1. Föreningstämmans öppnande
Ordförande Lennart Morén hälsade alla välkomna till årets föreningsstämma och
öppnade mötet. Ordföranden föreslog att debiteringslängden skulle cirkulera efter beslut
om budget och avgifter (punkt 15) vilket godkändes av stämman.

2. Föreningstämmans behöriga utlysande
Stämmans behöriga utlysande genom brev till medlemmarna godkändes av mötet.

3. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes med en mindre ändring av punkt 10 som föreslogs av
ordföranden: balans- och resultaträkning ska fastställas efter att budget och årsavgifter
beslutats (punkt 15), vilket godkändes av stämman.

4. Kort presentation av samfällighetsföreningen
Ordföranden presenterade RSÄs styrelse, vilka vägar föreningen ansvarar för,
föreningens anslagstavala och hemsida samt andra föreningar i området.

5. Val av ordförande för föreningsstämman
Till ordförande för stämman valdes Lennart Morén.

6. Val av sekreterare för stämman
Till sekreterare för stämman valdes Nils Kullendorff.

7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Tord Persson och Torbjörn Löhr.

8. Fastställande av röstlängd
Mötets närvarolista faställdes som röstlängd. I listan noterades vilka deltagare som
representerade samma fastighet eftersom endast en röst per fastighet får avges.

9. Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen presenterades av ordföranden. Styrelsens arbete redovisades
liksom renoveringen av Hovallsvägen. Den totala kostnaden för renoveringen blev ca
300 000 kr.

10. Ekonomisk redogörelse
Kassören redovisade föreningens ekonomi. Trots renoveringen av Hovallsvägen och
lägre debitering 2013 än 2012 är förenings ekonomi god, delvis p.g.a. av större bidrag
än budgeterat och små kostnader för snöröjning.
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11. Revisionsberättelse jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Revisionsberättelsen gicks igenom av ordföranden och godkändes av stämman.

12. Ärenden och motioner för behandling av föreningsstämman


Inga motioner har inkommit till styrelsen.



Kassören presenterade problemet med sjunkande betalningsmoral hos
medlemmarna. De senaste åren har antalet medlemmar som inte betalat
årsavgiften i tid ökat betydligt och var i år 36 st. Indrivningen av avgifter har
inneburit en allt större arbetsbörda för kassören. För att motverka denna trend
beslutade stämman att en påminnelseavgift på 50 kr utgår vid påminnelse via epost (för de medlemmar som har registrerat e-postadress hos föreningen) och 75
kr vid påminnelse via brev. Medlemmar som inte betalat efter påminnelse via epost ska få en ytterligare påminnelse via brev, och ska då betala för båda
påminnelserna, d.v.s. 125 kr. Om inte avgiften betalats efter påminnelse via brev
ska ärendet gå till kronofogde.



Kommunens förslag till detaljplan för Ängelsbäck 57:1 redovisades jämte RSÄs
synpunkter. Framför allt vill föreningen förhindra att Betesvägen med
förlängning blir genomfartsled. Förslaget finns tillgängligt på kommunens
hemsida. Det påpekades också att tidsplan för avrinningsanläggningen ej
fastställts.



Styrelsen informerade om förrättningen gällande Ängelsbäcks Nedre
Vägsamfällighet och Segelstorps Nya Vägförening. Förrättningskostnaden för
de medlemmar i RSÄ som också är anslutna till Segelstorps Nya Vägförening
blir minst 700 kr per fastighet.



Styrelsen informerade också om Länsstyrelsens nya förslag om skötsel av
naturreservatet.

13. Förslag till verksamhet under resterande 2013 och
verksamhetsår 2014
Styrelsens förslag till verksamhet:


Löpande underhåll



Utjämning av fotbollsplanen



Förbättrade områdesskyltar



Anläggning av brunn vid nedre änden av Havsstensvägen



Räcke på bron över bäcken (vid tennisbanorna)



Diskussion med markägarna om skötsel av grönområden

Förslaget godkändes av stämman.

14. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
Det totala arvodet föreslogs höjas från 32 000 kr till 34 000 kr, vilket godkändes av
stämman.
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15. Fastställande av budget för 2013, preliminär budget för 2014,
årsavgift för 2014 samt resultat- och balansräkning
Styrelsens förslag till budget för 2013 och preliminär budget för 2014 godkändes av
stämman. Årsavgiften är oförändrad, d.v.s. 700 kr för bebyggd tomt, 350 kr för
obebyggd tomt, och 560 kr för bebyggd tomt med utfart till allmän väg. Föreningens
överskott fonderas.
Resultat- och balansräkning presenterades av kassören och fastställdes av stämman.

16. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningens förslag till styrelseledamöter (mandattid 2 år):


Lennart Morén, omval



Henrik Jönsson, omval



Göran Brauer, omval



Karl-Erik Svensson, omval



Lena Schertell, nyval

Valberedningens förslag till styrelsesuppleanter (mandattid 2 år):


Carina Carlsson, omval



Kerstin Persson, omval



2 vakanser

Valberedningens båda förslag godkändes av stämman.

17. Val av styrelseordförande
Valberedningens förslag till styrelseordförande (mandattid 1 år):


Lennart Morén, omval

Valberedningens förslag godkändes av stämman.

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningens förslag till revisorer (mandattid 1 år):


Ola Resvik



Lars Lindholm

Valberedningens förslag till revisorssuppleant (mandattid 1 år):


Torbjörn Löhr

Valberedningens båda förslag godkändes av stämman.
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19. Val av valberedning
Valberedningens förslag (mandattid 1 år):


Bert Stenfelt, sammankallande, omval



Bo Bergström, omval



Richard Killberg, omval

Valberedningens förslag godkändes av stämman.

20. Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp till diskussion.

21. Beslut om tid och plats för protokollsjustering och var
protokollet anslås
Sekreteraren ska besöka justeringsmännen måndagen den 22 juli efter kl. 18:00 för
justering av protokollet. Protokollet ska anslås på föreningens anslagstavla och hemsida
(www.rsa-samf.se) inom 14 dagar efter stämman.

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

Vid protokollet

Justeras

