RANARPS, SEGELSTORPS och ÄNGELSBÄCKS Samfällighetsförening
Protokoll för ordinarie årsmöte den 3:e juni 2019 kl 18.30
1. Föreningsstämmans öppnande
Ordförande Gösta Sandgren hälsade alla välkomna till årets föreningsstämma och öppnade mötet.
2. Föreningsstämmans behöriga utlysande
Stämman fastställde att kallelse hade skickats ut i enlighet med stadgarna..
3. Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes.
4. Kort presentation av samfälligheten.
Gösta Sandgren presenterade föreningens uppgifter och ansvarsområde i stort. Göran Brauer
redogjorde för vilka större renoveringar som har gjorts sedan 2011.
5. Val av ordförande för föreningsstämman
Till ordförande för stämman valdes Gösta Sandgren.
6. Val av sekreterare för föreningsstämman
Till sekreterare för stämman valdes Lena Schertell Widell.
7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Nils Kullendorff och Torbjörn Löhr.
8. Fastställande av röstlängd
Mötets närvarolista fastställdes som röstlängd. I listan noterades vilka deltagare som representerar
respektive fastighet eftersom endast en röst per fastighet kan avges.
9. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
Gösta Sandgren redovisade verksamhetsberättelsen för 2018.
10. Ekonomisk redogörelse samt fastställande av balans- och resultaträkning.
Göran Brauer redogjorde för det ekonomiska utfallet för 2018. Stämman fastställde balans- och
resultaträkningen.
11. Revisionsberättelse, jämte frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Lars Lindholm, en av föreningens revisorer, redogjorde för revisionsberättelsen. Stämman beviljade
styrelsen ansvarsfrihet.
.
12. Ärenden och motioner för behandling vid föreningsstämman
* Stenmalen. Gösta Sandgren förklarade att det nu kommit ett beslut från lantmäteriet att hela
förrättningen GA:4 ska upphävas, föreningen har överklagat till förvaltningsrätten och inväntar svar
från dem innan vändplatsen färdigställs.
Claes Sieurin, boende vid Stenmalen, meddelar att han också överklagat till förvaltningsrätten. C.S
frågar också var vändplatsen ska anläggas.
Gösta svarade: att kommunen meddelat att det inte finns någon exakt plats där vändplatsen ska
anläggas, samt att det finns en anlagd redan sedan 2000. Lars Göthlin berättade lite historia om när
förrättningen gjordes, han satt som ordförande då, styrelsen lade ner mycket jobb för att få tillstånd
den förrättning som blev klar 2000.
* Motionen som kommit in från Segelstorp 3:24 ang det fortsatta arbetet med vändplatsen på
Stenmalen, ansågs besvarad av stämman då Gösta Sandgren förklarat att arbetet återupptas när
överklagan gällande förrättningen är avklarat.
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*Gabriele Winai Ängelsbäck 29.46 drabbas årligen av översvämmning och vill att föreningen tar
kontakt med kommunen för reparation av dagvatten ledningarna. Enligt G. gjorde Grevie
dikningsföretag en utredning åt Nsva och enligt dem skulle det till en ”låg” kostnad rensa och gräva
djupare diken för att samla upp allt vatten från bla åkrarna ovanför bebyggelsen.
Gösta svarade: Detta är tyvärr inget föreningen har ansvar för, dagvatten hanteringen ska varje
husägare ta hand om. Styrelsen önskar dock få uppdrag av stämman att försöka påverka kommunen
att se över dagvatten hanteringen. Stämman gav styrelsen detta uppdrag.
13. Förslag till verksamhet under resterande 2019 och verksamhetsår 2020.
Gösta Sandgren redogjorde för planerna framåt. Hösten 2019 renovering av S.Bäckahusvägen, och
ev Hannesväg. Vidare planeras det att 2020 ta tag i trafiksäkerheten såsom skyltning, farthinder mm.
Önskan om fler saltningar av vägarna kom upp och gärna tidigare på året om det går.
14. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
Fastställande av arvode 2018, 36 000:- ( + sociala avg.)
Arvode 2019 föreslås oförändrat, 36 000:- ( + sociala avg. )
Arvodet godkändes av stämman.
15. Fastställande av budget för 2019, årsavgift för 2020 och preliminär budget 2020
Styrelsens förslag till budget 2019 och preliminär budget 2020 godkändes av stämman.
Årsavgift oförändrad, Andel 1,0: 1000 kr, bebyggd tomt. Andel 0,8: 800 kr bebyggd tomt med infart
från allmän väg. Andel 0,5: 500 kr, obebyggd tomt
16. Val av styrelseledamöter
Gösta Sandgren, Göran Brauer och Mats Jepson är valda ytterligare 1 år
Valberedningens förslag:
 Kalle Svensson (omval 1 år)
 Lena Schertell Widell (omval 2 år)
 Jörgen Malmborg (nyval 2 år)
 Lennart Ljunggren (nyval 2 år)
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
17. Val av styrelseordförande
Valberedningens förslag till styrelseordförande (mandattid 1 år)
 Gösta Sandgren, omval
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
18. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 Lars Lindholm, ( 1 år kvar)
 Sven Bengtsson (omval 2 år)
 Jan Melkersson, (nyval 2 år)
Stämman beslutade enligt valberedningens förslag.
19. Val av valberedning
Bo Bergström avgår.
Följande förslag på ny valberedning framfördes från stämman (mandattid 1 år):
 Per Almqvist, (omval)
 Richard Killberg, (omval)
 Nils Kullendorff, (omval)
Stämman beslutade enligt framfört förslag.
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20. Övriga frågor
*Återvänds skylt önskas på bla Bruavadsvägen.
Svar: Detta kommer att ses över under 2020.
*Var kan man hitta vilka grönområden som finns inom föreningens ansvar.
Svar: Finns på hemsidan, kommer att göras tydligare genom att färgas gröna.
21. Bestämmande av tid och plats för protokollsjustering och var protokollet anslås
Sekreteraren bestämmer tid och plats, efter mötet, med justeringsmännen för justering av protokollet.
Protokollet ska anslås på RSÄ:s anslagstavla samt på hemsidan www.rsa-samf.se
22. Beslut om preliminär tidpunkt för ordinarie föreningsstämma 2020.
Förslag för nästa årsstämma är den 8/7-20
23. Avslutning
Ordförande Gösta Sandgren tackade styrelsen och stämman för visat intresse och avslutade mötet.
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