
RANARPS, SEGELSTORPS och ÄNGELSBÄCKS Samfällighetsförening 

 
Protokoll för ordinarie årsmöte den 15:e juli 2015 kl 10.00 i Förslövs Bygdegård 

 

1. Föreningsstämmans öppnande  

Ordförande Gösta Sandgren hälsade alla välkomna till årets föreningsstämma och öppnade mötet. 

 

2. Dagordningens godkännande  

Dagordningen godkändes. 

 

3. Styrelsens ordförande har ordet 

Ordförande Gösta Sandgren presenterade vad RSÄ är och vad föreningen har för ansvarsområde. 

  

4. Val av ordförande för föreningsstämman 

Till ordförande för stämman valdes Gösta Sandgren. 

 

5. Val av sekreterare för föreningsstämman 

Till sekreterare för stämman valdes Lena Schertell Widell. 

 

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Claes Sieurin och Per Almqvist. 

 

7. Föreningsstämmans behöriga utlysande 

Stämmans behöriga utlysande genom brev till medlemmarna godkändes av stämman. 

 

8. Fastställande av röstlängd  

Mötets närvarolista fastställdes som röstlängd. I listan noterades vilka deltagare som representerade 

samma fastighet eftersom endast en röst per fastighet får avges. 

 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Ordförande presenterade verksamhetsberättelsen. Styrelsens arbete redovisades, bla har renovering 

av vägarna fortsatt med Svanstigen, Ryssbergavägen nedre, Tylevägen nedre samt Holmavägen 

nedre.                                                                            

 

10. Ekonomisk redogörelse 

Kassören Göran Brauer redovisade föreningens ekonomi. Det har varit en del problem att få in 

årsavgiften även i år, vid dags datum är det 7 fastigheter som inte betalt. 

 

11. Revisionsberättelse, samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

Revisionsberättelsen lästes upp av Göran Brauer och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen togs upp 

och det godkändes av stämman. Balans och resultaträkningen fastställdes och årets resultat 

balanserades i ny räkning. 

 

12. Ärenden och motioner för behandling vid föreningsstämman  

 Motion ang Stenmalen. Motionen är ställd med talan för fastigheterna 3:24 och 3:86.  

Ordförande gjorde en kort redogörelse av bakrunden till ärendet. Claes Sieurin (CS) informerade 

utifrån sin och övriga delägare av den ena berörda fastigheten. De önskar att utfart ska ske via 

Stenmalen, alltså öppna upp stenmuren och ta sig ut det hållet söderut med motivet att få till 

stånd en tydlig avstängning av reservatet. Enligt förrättningen 2000 skulle det göras en vändplats 

på Stenmalen, CS menar att intentionen var en utfart, från de bägge berörda fastigheterna, till 

Stenmalen. Eftersom den tidigare förrättningen inte efterföljdes inom ett år gäller inte den. RSÄ 

la även fram aspekten på en stor kostnad för föreningen att genomföra arbetet. Förslag kom även 

att bom ska sättas upp efter fastighet 3:86.  

      Beslut: Stämman bifaller styrelsens förslag att avslå motionen. CS reserverade sig mot beslutet. 



 Motion om asfaltering av vägarna. Viktigt att behålla karaktären i området med grusvägar, 

disskussion om ev. asfaltering av Hovallsvägen fördes.  

      Beslut: Stämman bifaller styrelsens förslag att avslå motionen. 

 Ärende: Efterlevande av gällande regler. Styrelsen föreslog årsstämman följande uppdrag: 

“RSÄ Styrelsen ska under hösten 2015, tillsammans med Ängelsbäck-Segelstorps Badförening, 

Segelsbäcks tennisförening, Ängelsbäcks, Segelstorps, Ranarps och Vistorps byalag, Segelstorps 

nya vägsamfällighet samt olika företrädare för Båstads kommun, ta fram ett gemensamt 

regelverk för hur samfällighetens vägar, vägområden och grönområden kan disponeras och ska 

skötas. I samband med detta arbete ska även en översyn göras vad avser parkeringsplatser för 

motorfordon inom anläggningssamfälligheten Ängelsbäck ga:4. Regelverket bifogas kallelsen till 

nästa årsstämma som skickas ut i februari 2016.” 

Beslut: Stämman beslutade enligt styrelsens förslag. 

 

13. Förslag till verksamhet under resterande 2015 och verksamhetsår 2016 

Henrik informerade om vad som ska göras hösten -15, Renovering av vägarna fortsätter och nu blir 

det Skäragubbensväg och Smäckensväg. Samt förslag för 2016 att bla Sällesväg blir förbättrad. 

  

14. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer 

Styrelsen föreslår oförändrat arvode 2016, 34 000:- ( + sociala avg.) 

 

15. Fastställande av budget för 2015, årsavgift för 2016 samt prel. budget för 2016 

Styrelsens förslag till budget 2015 och preliminär budget 2016 godkändes av stämman. Förslag på 

höjd årsavgift för 2016  till 800 kr för bebyggd tomt, 400 kr för obebyggd tomt samt 640 kr för 

bebyggd tomt med utfart mot allmän väg. Stämman godkände förslaget. 

Debiteringslängden var framlagd under mötet. 

 

16. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

Valberedningens förslag till styrelseledamöter (mandattid 2 år) 

 Karl-Erik Svensson, omval 

 Henrik Viberg-Jönsson, omval 

 Lena Schertell Widell, omval 

Göran Brauer (ett år kvar) 

Gösta Sandgren (ett år kvar) 

            

           Valberedningens förslag till styrelsesuppleanter (mandattid 2 år) 

 Carina Carlsson, omval 

 Mats Jepson (ett år kvar) 

2 vakanta platser 

            Valberedningens förslag godkändes av stämman. 

 

17. Val av styrelseordförande 

Valberedningens förslag till styrelseordförande (mandattid 1 år) 

 Gösta Sandgren, omval 

Valberedningens förslag godkändes av stämman   

 

  

 

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter 

Valberedningens förslag till revisorer (mandattid 1 år) 

 Ola Resvik, omval 

      Lars Lindholm (ett år kvar) 

 

Valberedningens förslag till revisorsuppleant (mandattid 1 år) 

 Torbjörn Löhr, omval 

            Valberedningens båda förslag godkändes av stämman. 



 

 

19. Val av valberedning 

Valberedningens förslag (mandattid 1 år) 

 Bert Stenfelt, omval 

 Bo Bergström, omval 

 Richard Killberg, omval 

Valberedningens förslag godkändes av stämman 

 

20. Övriga frågor 

Förfrågan kom ang att det på 80-talet fanns skylt med återvändsgata på Broängsvägen som senare 

togs bort. Stor ”sugga” sattes senare dit mellan Broängsvägen och Bruavadsvägen. Frågan var om det 

är fastighetsägare själva som sätter upp sådan skylt eller vägföreningen. Styrelsen ska titta över detta, 

skylt ska sättas upp av vägföreningen, men i detta fallet är det egentligen ingen återvändsgata utan 

genomfartsväg. 

 

21. Bestämmande av tid och plats för protokollsjustering och var protokollet anslås 

Sekreteraren bestämmer med justeringsmännen efter mötet tid och plats för justering av protokollet. 

Protokollet ska anslås på RSÄ´s anslagstavla samt på hemsidan ( www.rsa-samf.se ) 

 

22. Avslutning 

Stämmans ordförande tackar Kerstin Persson för sina år i RSÄ då hon avgår nu. Han informerar om 

att nästa års stämma kommer att ligga i slutet av juni och på kvällstid, prel.den 29/6-16 kl.18.30 där 

efter tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

           Vid protokollet:    Ordförande: 

 

 

 

            

           

           Lena Schertell Widell   Gösta Sandgren  

    

 

 

           Justeras: 

 

 

     

            

           Claes Sieurin    Per Almqvist 

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

